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A criação de idéias não se confunde com o arranjo inexperto ou irrelevante de 

palavras, de maneira que a grandeza do teórico, mesmo em erro, se distingue da 

miséria da jogatina conceitual de baixo nível, mesmo que o montador a envolva 

em doses de retórica e paixão impostadas, para gáudio e aplausos de platéias 

emotivas e despreparadas.  

Donde o futuro humano, se futuro houver, será posto pela possibilidade emergente 

das perspectivas da síntese do saber – a fusão entre o melhor e mais avançado do 

saber científico-tecnológico e o mais agudo e universal do saber humanista, ou 

seja, da aglutinação natural entre o saber do mundo e o saber de si. Hoje, o 

homem já está se tornando o demiurgo da natureza, falta se converter no 

demiurgo de si mesmo.  

J. Chasin 



RESUMO 

 
Este trabalho objetiva clarificar a análise desenvolvida pelo intelectual-militante marxista 

Caio Prado Júnior (1907-1990) sobre a história do Brasil, da colônia aos anos 60 do século XX, a 

partir do eixo do círculo vicioso, em suas especificidades históricas, sobre o qual se erigiu e se 

repôs a sociabilidade brasileira. Trata-se da ampliação necessária do estudo iniciado no mestrado 

(O Brasil de Caio Prado Jr. nas páginas da Revista Brasiliense – 1955-64, Dissertação defendida 

em 2004), de vez que, embora considerado um clássico, o historiador paulistano é pouco 

conhecido por sua própria letra. Ademais, a sua vasta produção intelectual acerca da realidade 

nacional pode oferecer amplos elementos de pesquisa, ainda não esgotados. 

Para a execução desse trabalho adotou-se como parâmetro analítico a análise imanente de 

seus escritos, que implica a apreensão dos nexos centrais que sustentam o pensamento do autor, 

procurando respeitar a natureza mesma de sua produção, ou seja, como ele a concebeu e a 

manifestou.  

Na investigação de suas obras sobre Brasil, constatou-se um traço marcante que as 

perpassa: a reiteração do círculo vicioso correntemente denunciado, a saber, tratava-se de uma 

economia exógena, que não atendia prioritariamente aos interesses internos. Produto do estatuto 

colonial já em sua gênese e que foi se cristalizando com o tempo, conformando um crescimento 

desigual e subordinado, o que comprometeu um desenvolvimento auto-sustentado e impediu que 

o país transitasse de uma economia colonial para uma economia nacional. Círculo vicioso este 

que, ao longo da história, foi composto de elementos e situações diversos, mas que manteve sua 

base essencial, a exclusão das classes trabalhadoras dos resultados da riqueza produzida e dos 

processos políticos, o baixo padrão de vida das classes populares e a violência costumeira 

desencadeada contra elas. É a constatação da presença funesta do passado ainda no nosso 

presente que, iniciado na colônia, não foi rompido no processo de independência e foi reiterado 

na república. 

 

Palavras-chave: Caio Prado Jr.; História do Brasil; Historiografia Brasileira. 
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ABSTRACT 

 

This work intends to clarify the analysis developed by the marxist, militant and 

intellectual Caio Prado Júnior (1907-1990) about the Brazilian history, from colony to 1960s, 

based on the vicious circle, in its historical specificities, over which the Brazilian sociability was 

built and restored. It is the necessary enlargement of the study developed in the master´s 

dissertation (The Brazil of Caio Prado Jr. in the Revista Brasiliense – 1955-64, presented in 

2004), since although considered classic, the historian from São Paulo is known very little by his 

own texts. Besides that, his huge intelectual works about the Brazilian reality can offer vast 

elements of research not yet exhausted. 

To elaborate this study it was adopted as analitical parameter the imanent analysis of his 

works, which implies the apprehension of the central nexes which support the author´s thinking, 

trying to respect the nature itself of his production, that is, the way he conceived and expressed it. 

In the investigation of his works about Brazil, it was verified a remarkable aspect in all of 

them: the reiteration of the vicious circle commonly denounced, that is, it was an exogenous 

economy considered as a priority to the detriment of the domestic interests. Product of the 

colonial statute in its origin and which became crystallized along the years, configurating an 

unequal and subordinate growth, which endangered a self-sustained development and also 

obstructed the country´s transition from a colonial economy to a national economy. Vicious circle 

which along history, was made of several elements and circumstances but which kept its 

essencial basis, the exclusion of the working classes from the results of the wealth produced and 

from the political processes, the hard living conditions of popular classes and the usual violence 

unleashed against them. It makes clear the presence of the unlucky past in our present which, 

launched during the colony, it was not defeated in the process of independence and was 

reaffirmed during the republic. 

 

Key words: Caio Prado Jr., History of Brazil, Brazilian historiography. 
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Este trabalho visa a explicitar a análise realizada pelo historiador marxista Caio Prado Jr. 

(1907-1990) sobre a história brasileira, da colônia aos anos 60 do século XX, a partir do eixo 

detectado em nossa pesquisa: o círculo vicioso, em suas especificidades históricas, sobre o qual 

erigiu e se repôs a sociabilidade brasileira. Pretendemos com isto abarcar de forma mais ampla o 

trabalho iniciado no mestrado com o estudo dos artigos da Revista Brasiliense, que resultou na 

Dissertação, apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP, 

intitulada: O Brasil de Caio Prado nas páginas da Revista Brasiliense (1955-64). A continuação 

da pesquisa nos pareceu o caminho natural, tendo em vista que a vasta produção intelectual de 

Caio Prado oferece amplos elementos de pesquisa, ainda não esgotados. 

As fontes sobre as quais nos debruçamos para atingir o objetivo proposto foram suas 

obras publicadas sobre a realidade nacional, documentos constantes no Acervo Caio Prado Jr. 

(Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP), atas da Assembléia Legislativa de São 

Paulo (quando de sua atuação como deputado estadual em 1947) e artigos da Revista Brasiliense, 

completados com a bibliografia sobre o autor em exame e o período delimitado. 

Como afirmado na Dissertação, Caio Prado despertou nossa atenção desde a graduação 

(fins dos anos 80), quando tivemos a oportunidade de tomar contato com alguns de seus trabalhos 

(sorte que muitos estudantes não tiveram desde esse período). Mais tarde, pela participação no 

Movimento Ensaio e seu projeto teórico1, o interesse pelo autor foi ampliado e, quando da 

decisão de cursar um mestrado – já sabendo da relevância do historiador marxista para a 

historiografia brasileira, aliado ao importante projeto que tentou desenvolver com a Revista 

Brasiliense – estavam formados todos os ingredientes que deram corpo à nossa tomada de 

decisão. O doutorado é o desdobramento necessário do trabalho primeiro e persegue a 

compreensão mais ampla da concepção de Caio Prado acerca da história brasileira, também 

centrada na busca dos nódulos centrais de seu pensamento, respeitando o modo como ele o 

concebeu. Registre-se que não se trata da objetivação de um projeto individual, mas da realização 

de uma propositura coletiva que vem de longe. Por decorrência, este trabalho almeja transcender 
                                                 
1 Esta editora e sua revista tiveram como mentor J. Chasin, filósofo marxista, falecido em 1998. Tendo em vista o 
seu posicionamento crítico sobre os partidos, apostou no “movimento de idéias”. Explica-nos: “Afrontando mitos e 
preconceitos da prática vulgar que engolfou o século, emergiu então, não sem alguns enganos e tropeços iniciais, a 
evidência da prioridade radical, na ordem das necessidades intrínsecas ao campo da esquerda, de um Movimento de 
Idéias, voltado à produção e difusão teóricas e direcionado à redescoberta da obra de Marx, bem como à tematização 
da problemática brasileira. Projeto ambicioso por seus alvos, foi desde logo equilibrado pela prudência e 
comedimento de sua prática intelectual, pretendendo antes o rigor no próprio trabalho que a conquista imediata de 
influência, muito mais abrir um caminho do que lutar por reconhecimento, indiferente em especial aos aplausos 
fáceis, complacentemente permutados” (CHASIN, 1999, p. 10).  



14 
 

os parâmetros da universidade – não a seriedade acadêmica, a exigência de rigor e isenção –, 

mesmo reconhecendo que “No campo teórico, sempre estamos abaixo do que exigem nossos 

propósitos”. No entanto, “A disposição para se alçar ao nível dos mesmos é o mínimo como 

critério de seriedade” (CHASIN, 1999, p. 33). 

Usualmente, espera-se que um trabalho de doutorado seja marcado por originalidade e 

ineditismo, seja do tema, de documentos ainda não manuseados ou de assertivas. Vivencia-se a 

contradição entre a exigência e a realidade das universidades atuais. Espera-se a descoberta de 

uma grande “tese”, quando, em escala crescente, os programas de pós-graduação se assentam 

sobre uma linha de montagem de produção acadêmica. Cada vez mais se assiste à implantação de 

um sistema que não mais privilegia a maturidade intelectual como antecedente da elaboração de 

um estudo de excelência, mas o número de papers publicados2. Ou seja, presencia-se o não 

necessariamente aliar-se publicação a um conhecimento profundo prévio do assunto. Sobressai a 

pressão da necessidade de atualização constante do Currículo Lattes, conseqüentemente, da 

produção em larga escala. Ignora-se que a “Universidade competitiva é uma típica contradição”, 

a saber: “se de um lado tira o trabalho intelectual das letargias e emolumentos pré-capitalistas, 

das complacentes solidariedades paroquiais, de outro conduz à dilaceração sem valores e 

princípios, e reproduz novas, maiores e mais complexas iniqüidades, conduz à guerra de todos 

contra todos, na qual a eficiência deixa de ser referida à qualidade do trabalho efetuado, e alto 

nível pode se tornar simplesmente ideologia no sentido comum, justificativa de discriminação” 

(CHASIN, 1999, p. 25). 

Com isto, um estudo que visa a compreender o passado com vistas ao futuro, tão caro ao 

nosso historiador, perde terreno para uma historiografia que, em última instância, atende aos 

interesses da ordem social vigente. Conforme indica Emília Viotti da Costa, “Em virtude da 

profissionalização, muitos dos que hoje se dedicam à história estão mais interessados nas próprias 

carreiras do que em entender o passado para construir o futuro”. Isto porque “A competição 

acadêmica leva à busca da originalidade e da produtividade a qualquer custo. Nessas condições, a 

idéia de que a história é um dos instrumentos para a mudança do mundo não encontrará muita 

                                                 
2 Evidencia para os atentos que, “Na grande maioria das vezes, papers, teses, dissertações e produtos congêneres, 
enquanto enunciações teóricas, têm a vida efêmera de um debate, de uma palestra ou, no máximo, de uma fastidiosa 
defesa pública de tese, quase sempre assistida não mais do que por uma dezena de ouvintes cativos ou de cortesia. 
Mas, de outra parte, têm o efeito duradouro da titulação, que credencia para a carreira ou faz avançar na mesma. 
Especialistas, mestres e doutores são sagrados para a pertença a um cenáculo, tendendo a valer mais o lugar e a 
composição dos juízes que a matéria defendida” (CHASIN, 1999, p. 24). 
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aceitação” (COSTA, 2002, p. 89). Tais ponderações não implicam desconsiderar as necessidades 

de sobrevivência, mas entender a hierarquia das coisas. Como clarifica Chasin, não é lícito 

sobrepor o ofício ao trabalho intelectual, uma vez que significa sobrepor interesses particulares 

aos humano-societários: “O professor, sem dúvida, deve ganhar para poder existir, ensinar e 

pesquisar, mas de modo algum deve existir, ensinar e pesquisar para ganhar, para não falar de 

buscar notoriedade. A exortação é ingênua, nem por isso menos verdadeira. O intelectual decai de 

sua esfera tão logo sua atividade se torne para ele um meio” (CHASIN, 1999, p. 22). 

Em seguimento à reflexão do autor, contudo, o que se observa é que cada vez mais as 

individualidades renunciam frente à árdua tarefa que o trabalho intelectual exige. Renunciam a 

ela em vez de angariar forças para o empenho necessário. De maneira que “‘solucionam’ seu 

problema pessoal, não, é claro, o problema intelectual, pela adesão ao nível inferior do padrão 

profissional dominante. Sob a justificação dos imperativos da sobrevivência profissional e a, 

espúria, das urgências políticas”. De modo que “Daí para frente nada mais de sério pode ser 

esperado” (CHASIN, 1999, p. 37). 

Tomada por este prisma, a busca pela novidade, exigência da condição denunciada, deixa 

em segundo plano o questionamento sobre o de onde viemos e o para onde vamos. Há uma perda 

do interesse pela compreensão dos processos, pelo entendimento da realidade objetiva. Ganha 

espaço uma historiografia calcada no registro dos testemunhos, das concepções subjetivas, das 

memórias sem o exame das objetivações práticas. O conceito de identidade substitui o de classe; 

o de luta é substituído por noções como conflito, tensão, negociação. Trata-se de uma 

historiografia própria de um mundo de ilusões perdidas, que admitiu a sociabilidade do capital 

como a ordem societária possível3. Evidentemente, não se descarta a existência de 

individualidades bem-intencionadas, mas estas cada vez mais perdem espaço para o intelectual 

meramente de carreira, comprometido com o padrão disseminado. Não se perde também de vista 

que essa ausência de caráter em detrimento da carreira decorre, como elucida Chasin, “sobretudo 

da falta de futuro, tanto mais profunda e perceptivelmente quanto mais ausente é qualquer 

visualização de dias diferentes” (CHASIN, 1999, p. 37). 

                                                 
3 Como responde Carone, quando questionado se acreditava que a historiografia produzida a partir dos anos 70, com 
a propagação dos cursos de pós-graduação, contribuiu para alargar o universo historiográfico do país: “Ajudou, mas 
de forma muito limitada. Veja essa idéia do cotidiano: sem querer fazer crítica, o que você tira disso? Que as 
mulheres se vestiam de homem, o Carnaval era muito bom, havia muita elegância no Mappin Stores, as ruas de São 
Paulo se modernizam. Tudo isso é importante e interessante, mas não é fundamental” (CARONE, 2002, p. 62). 
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Como resultado, procura-se a todo custo dizer algo novo, que supere o já dito sobre o 

objeto investigado. Nos trabalhos de análise sobre um autor, intenta-se, antes de demonstrar o 

pensamento deste, apontar seus limites, com vistas a demonstrar que se conseguiu ir à frente da 

concepção sob foco. É o império das vaidades individuais.  

O trabalho aqui proposto intenta fugir dos parâmetros revelados acima e busca se 

concentrar na explicitação da análise do historiador marxista acerca da realidade brasileira, no 

período demarcado, a partir de seu próprio pensamento. A realização pressupõe, de um lado, a 

adoção da análise imanente e, de outro, o descarte do ecletismo metodológico4. A primeira 

assenta-se na apreensão dos nexos centrais sob os quais se sustenta o pensamento do autor; o 

outro, na recusa da idéia de que os métodos se equivalem, de que se trata da escolha de um entre 

muitos possíveis, ou da junção daquilo que se considera o melhor de vários, regrada pela 

composição subjetiva. A rejeição desse procedimento e a filiação ao arcabouço ontológico-

imanente marxiano tem como premissa a aceitação de que a realidade pode ser apreendida pelo 

conhecimento humano. A consciência, no processo de elaboração do conhecimento, não é tolhida 

pelo mundo social. Diversamente, conhecer é possibilidade ineliminável do ser social na procura 

de resoluções às suas necessidades práticas. K. Marx já enfatizava esse caráter prático5, que 

posteriormente foi retomado por G. Lukács, ao afirmar que o homem é um ser que responde às 

demandas do mundo social. Ou seja, conhecer consiste em representar mentalmente as feições do 

mundo real e objetivo, o que se dá pela necessidade prática e pelo comportamento do próprio 

indivíduo conhecedor. Através da prática o homem entra em contato com a realidade, prenhe de 

alternativas concretas, e a experiência daí resultante promove seu conhecimento, ao mesmo 

tempo em que confronta e verifica o saber já efetivado.  

De modo que, considerando o pensamento de Marx, as diversas manifestações da 

consciência não podem ser entendidas como simples reflexo passivo da realidade dada, mas 

como formas determinadas pela e através da atividade humana6 e constitutivas dela – prática 

                                                 
4 Como já tratamos dessa questão de maneira mais detalhada na Dissertação de mestrado, mencionaremos aqui 
apenas sinteticamente nossos pressupostos metodológicos, tendo como base o trabalho anterior.  
5 K. Marx, na VIII Tese Ad Feuerbach, afirmava que “Toda vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios 
que levam a teoria para o misticismo encontram sua solução racional na práxis humana e na compreensão dessa 
práxis” (MARX; ENGELS, 1987, p. 14). 
6 Vale assinalar, com Engels, que “O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico etc. 
baseia-se sobre o desenvolvimento econômico. Porém, interagem entre si e reagem sobre a base econômica. Não é 
que a situação econômica seja a causa, e a única ativa, enquanto todo o resto seja passivo. Há, pelo contrário, 
interação sobre a base da necessidade econômica, a qual em última instância sempre abre caminho a si mesma. /.../ 
De modo que não é, como imaginam alguns por comodidade, que a situação econômica produza um efeito 
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sensível de indivíduos socialmente determinados. Implica considerar impossível uma consciência 

fora do hic et nunc social. Ou seja, é impensável uma consciência livre de vínculos sociais, que 

atue por si mesma, tão-somente a partir do seu interior. A consciência deve ser entendida como 

um produto social, forma proponente e receptiva, e assim o será enquanto existirem homens. É 

ineliminável da condição humana: o indivíduo é um ser social e é sobre tal base que age e pensa, 

não sendo possível fixar a sociedade como uma abstração em face dos entes singulares que a 

compõem7. Por conseqüência, as formas do pensamento são a expressão consciente – falsa ou 

verdadeira – de atividades e relações sociais reais. Em outros termos, reais ou ilusórias, as 

representações dos indivíduos, únicos possuidores de capacidade espiritual, advêm do chão 

comum da relação social. Isto é, “Correta ou fantasiosa, efetiva reprodução ideal de um objeto ou 

rombudo borrão mental, as ideações não são auto-engendradas, variando de um pólo a outro em 

função do potencial societário em que se manifestam” (CHASIN, 1995, p. 406). Fica assinalado, 

assim, o caráter social do conhecimento e a sua possibilidade concreta, dado que o mundo 

humano, objetiva e subjetivamente, é tomado como atividade prática sensível, consciente e 

genérica, e o homem, como ser duplamente ativo, já que possui a capacidade de efetivar e de 

idealizar.  

Ressalta-se aqui que o homem, como ser ativo que é, pensa e, enquanto tal, é capaz de 

conhecer (requisito básico para uma correta intervenção no mundo real), de modo que discutir 

esta possibilidade se torna improfícuo. Frisa-se também que o critério de verdade é, para Marx, 

uma questão ontoprática – isto é, a verdade não é um assunto meramente teórico, mas prático: é 

na atividade prática que o homem deve demonstrar a verdade de seu pensamento. Perdeu-se essa 

lição do filósofo alemão, desde há muito e também hoje, em função da redução de todo discurso à 

mera narrativa, sem objetividade, reduzida a figuras de linguagem ou à ideologia e desta à falsa 

consciência. Interesse e verdade são vistos como inconciliáveis, opostos, cuja relação seria 

possível apenas pelo pragmatismo, ou seja, a verdade interessada passou a ser compreendida 

                                                                                                                                                              
automático. Os homens fazem sua própria História, somente que em meios dados que a condicionam, e na base de 
relações reais já existentes, entre as quais as relações econômicas que – por muito que possam sofrer a influência de 
políticas e ideologias – continuam sendo as que decidem em última instância, constituindo o fio condutor que as 
atravessa e que é o único que conduz a compreender as coisas” (ENGELS apud CHASIN, 1999, p. 71). 
7 Como clarifica Ester Vaisman: “ao contrário do que é genericamente suposto, diz respeito à sociabilidade como 
condição de possibilidade do pensamento. A consciência é reconhecida como consciência do ser social, como seu 
atributo e só enquanto tal pode se realizar. Assim, a sociedade fornece a matéria, os meios e as próprias demandas 
para a exercitação do pensamento, pois, da situação mais corriqueira à mais técnica ou sofisticada, é sempre como 
ser social que o homem pensa” (VAISMAN, 1999, p. 286). O entendimento do fenômeno ideológico, numa 
perspectiva marxiana, exige consulta aos trabalhos desta autora. Ver Vaisman (1989; 1996; 1999). 
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apenas como verdade “utilitária”, “funcionalizada” ou “instrumentalizada”, desvinculando-se 

verdade e falsidade da utilidade histórica. Dito de outro modo: “verdade e interesse foram 

incompatibilizados, sem que tivesse havido o entendimento de que a tese da impossibilidade da 

verdade é um produto histórico, não a conseqüência de uma mitológica condição humana, esta 

também um resultado da mesma ordem” (CHASIN, 1995, p. 402). Fica evidenciado que o 

esclarecimento ou obstaculização do saber está ligado aos condicionantes histórico-sociais, e não 

a sua natureza intrínseca. 

Tracejados estes elementos fundantes, e avançando para o que nos interessa mais 

imediatamente, podemos dizer que a apreensão do mundo real, nas suas variantes materiais e 

ideais, não se dá mediante um método aprioristicamente determinado. Descarta-se aqui a 

existência de um método preconcebido de análise, enquanto arranjo a priori da subjetividade, 

composto de normas supostamente científicas, que o pesquisador deveria utilizar e aplicar na 

investigação do objeto em exame. Isto implica considerar árduo o caminho a percorrer, 

certamente. Marx assinalava, conforme indicações de Chasin, que “Não há estrada principal para 

a ciência, e só aqueles que não temem a fadiga de galgar suas escarpas abruptas é que têm a 

chance de chegar a seus cimos luminosos” (MARX apud CHASIN, 1995, pp. 515-6). Não se 

pode perder de vista que a investigação tem de captar detalhadamente a matéria em foco, analisar 

as suas diversas configurações de desenvolvimento e rastrear seu vínculo íntimo. Somente depois 

de finalizado o trajeto é que se pode apresentar convenientemente o movimento real. A ausência 

de método, tomado da forma explicitada, conforme Chasin, é a evidência da resolução ontológica 

na reflexão do filósofo alemão8. 

Em consonância com o arcabouço marxiano já explicitado, esforçamo-nos por dar voz aos 

próprios textos de Caio Prado. Tentamos respeitar a natureza mesma de seu pensamento, isto é, 

como ele o concebeu e manifestou. Isto porque nos filiamos à concepção de que “antes de 

interpretar ou criticar, é incontornavelmente necessário compreender e fazer prova de ter 

compreendido” (CHASIN, 1995, p. 335). 

Nesta empreitada não se pode ignorar que o autor está sempre, em última instância – 

independentemente de ter consciência disto ou não –, ligado à realidade de seu tempo. Os 

problemas que ele propõe, da mesma forma que as soluções, estão determinados pelas 

necessidades e aspirações sociais de sua época. Isto é, nenhum pensamento pode ser desligado da 

                                                 
8 Sobre essa questão, ver Chasin (1995). 
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realidade em que emerge.  

Afirmar a determinação social do pensamento não “significa restrição ou canga opostas ao 

pensar. Do mesmo modo, não significa condicionamento unilateral de verdade ou falsidade; é, 

pois, ambivalente, especificando-se de acordo com óticas ou angulações sociais possíveis, dentro 

dos limites históricos sempre mutáveis e de acordo com os graus de maturação das entificações” 

(VAISMAN, 1999, p. 286). Vemos, assim, que a sociabilidade é condição para a exercitação do 

conhecimento, ou seja, este responde às demandas do mundo dos homens, independentemente de 

estas serem simples ou complexas, sendo certo que é sempre na condição de ser social que o 

homem exerce a atividade do pensamento. Em outros termos, afirmar a determinação social do 

pensamento não implica a negação da viabilidade do conhecimento, mas o reconhecimento de 

que este é sociohistórico. É desta premissa que partimos para o entendimento do pensamento do 

autor paulistano.  

Em 2007 comemorou-se o centenário de nascimento de Caio Prado Jr. Pode-se afirmar 

que o lançamento de biografias, livros retomando as teses do autor9, matéria na Folha de S. 

Paulo, alguns poucos eventos acadêmicos foram manifestações tímidas frente à estatura dessa 

figura histórica. O pensamento do historiador marxista, após um longo período de silêncio, volta 

a ser estudado, como demonstram dissertações, teses, livros e artigos recentes10 que pretendem 

mostrar a importância e atualidade do pensamento deste autor, apontando “erros” e “acertos” no 

seu esforço de análise da história brasileira. 

A ausência de Caio Prado, até há pouco, do cenário de pesquisa liga-se ao desprestígio 

atual da historiografia marxista e da historiografia econômica e à ascensão da história cultural. 

Trata-se do momento em que ganham largo espaço os estudos das mentalidades, do cotidiano, da 

“micro” (em detrimento da “macro”) história. 

Não se pode ignorar que, nesta retomada do pensamento de Caio Prado com o intuito de 

apresentar os acertos e equívocos de suas análises, apesar das boas intenções de muitos, parte 

considerável deles não cumpriu o papel de clarificar o real pensamento deste intelectual-militante 

comunista. Esta debilidade de fundo decorre fundamentalmente, de um lado, do “método” de 

análise adotado, que não privilegia os textos na sua auto-significação. De outro, na visualização 

de insuficiências nas investigações do historiador marxista, a partir de preocupações e parâmetros 

                                                 
9 Para citar alguns: Iumatti  (2007), Wider (2007), Santos (2007), Secco (2008), ), Mendes (2008). 
10 Podemos citar, entre outros, Santos (2001); Victoriano (2001); Iumatti (2001); Rêgo (2000); Ricupero (2000); 
Martinez (1998); Melo (1997); Leão (1994); Costa Pinto (1993); Colistete (1990). 
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analíticos contemporâneos, como resistência silenciosa, pequenas transgressões, negociações, 

contribuições culturais dos grupos sociais oprimidos.  

Sinteticamente, a título de exemplo: José Carlos Barreiro afirma que a tentativa de Caio 

Prado de “recuperar a memória do homem comum desde o período colonial entra muitas vezes 

em tensão com a perspectiva de analisar a sociedade brasileira buscando na sua evolução a 

existência de um certo ‘sentido’”. Na sua concepção, o objetivo de reconstituir nossa história, 

mediante a captura de suas determinações essenciais – apartando-se dos acontecimentos 

secundários, de modo a apreender a linha mestra contínua de acontecimentos que se encaminham 

numa dada direção –, exprimiu uma novidade metodológica do historiador marxista; mas também 

comprometeu o seu empenho de trazer para o cenário histórico as categorias sociais externas ao 

setor principal da economia brasileira. A concentração numa visão etnocêntrica, de noção de 

civilização, identificada com capitalismo, teria levado o autor a caracterizar aprioristicamente o 

homem pobre e livre de forma negativa. Isto é, “A vinculação deste segmento social às formas 

‘inorgânicas’ (etimologicamente, inorgânico quer dizer ‘sem órgão’, ‘sem vida’) da sociedade é 

necessária para que o autor firme a miserabilidade e o atraso de sua economia naturalista” 

(BARREIRO, 1989, p. 104).  

Segundo sua compreensão, Caio Prado vincula a valorização da ação política dos 

movimentos populares à habilidade de tomarem e gerenciarem o governo, fazendo uso de um 

critério institucional. Por conta disto, excluiria da análise “as práticas sociais não institucionais 

ligadas à organização informal e anônima da vida cotidiana das ‘camadas populares’”. Refere-se 

às “formas sociais implícitas, mais difíceis de serem registradas por nossa sensorialidade 

imediata”, como as “pequenas transgressões, como o furto, baseadas na reconstituição seletiva 

dos preceitos estabelecidos pelo direito positivo, além de tradições culturais que às vezes 

questionam o fundamento da ordem estabelecida”, “elementos que, se não fossem excluídos dos 

critérios para aferição da ação política, poderiam contribuir para o desvendamento dos registros 

de uma identidade própria das ‘camadas populares’” (BARREIRO, 1989, p. 106). 

Não é nosso propósito nos determos na crítica pontual a cada um dos intérpretes de Caio 

Prado. Em alguns casos, por faltar densidade teórica que justifique o esforço, já que fazem 

críticas despropositadas, destituídas de fundamento no ideário de Caio Prado, ficando no âmbito 

da desmoralização gratuita de seu pensamento. A outros, porque as análises realizadas podem, de 

certo modo, ser sintetizadas em algumas linhas comuns de interpretação. Todavia, de modo a 
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facilitar o que se pretende demarcar, em certos momentos alguns autores são tomados como 

exemplaridade. Mas, sem dúvida, priorizamos a apresentação da reflexão do historiador em 

exame acerca da realidade nacional. Acreditamos que a explicitação de seu ideário, a partir dos 

nexos basilares de seu próprio pensamento, exerce um papel de relevo para que qualquer leitor 

possa perceber que certas questões apontadas por seus críticos não fazem parte do arcabouço do 

autor marxista, que se trata de imputações a seu pensamento, estigmatizadas, como o marxismo 

reformista e manifestação de racismo, entre outros. 

Era pretensão de Caio Prado empreender um vastíssimo estudo que abarcasse da colônia à 

contemporaneidade, iniciada com a obra Formação do Brasil contemporâneo. Acabou por não 

efetivar seu intento como projetado. Todavia, consideramos os estudos realizados ao longo de sua 

vida suficientes para compormos, ainda que não em detalhes, e sem prejuízo das linhas centrais 

de análise, aspectos fundamentais da história brasileira no período delimitado. 

A investigação da obra produzida nos permitiu constatar um traço marcante que a 

perpassa: a reiteração do círculo vicioso correntemente denunciado: uma economia exógena, que 

em primeiro lugar não atendia aos interesses internos. Produto do estatuto colonial desde sua 

gênese que foi, ao longo dos tempos, cristalizando-se, conformando um crescimento desigual e 

subordinado e comprometendo um desenvolvimento auto-sustentado. Círculo vicioso este que, ao 

longo da história, foi composto de elementos e situações diversos, mas que manteve sua base 

essencial, a exclusão das classes trabalhadoras dos resultados da riqueza produzida e dos 

processos políticos, o baixo padrão de vida das massas e a violência costumeira desencadeada 

contra elas. 

É visível que a preocupação do autor ao retornar ao passado foi compreender as 

possibilidades futuras do Brasil. Possibilidades que desaguaram não na alteração da ordem social 

vigente (como desejaria o comunista), mas na conformação do capitalismo de via colonial11 (que 

completou sua trajetória). Pode-se afirmar que as análises de Caio Prado acerca da realidade 

nacional marcaram época e tornaram-no um clássico da nossa historiografia, justificando o nosso 

interesse por esse autor e temáticas por ele desenvolvidas. Ou seja, o intento de compreender o 

Brasil nos leva necessariamente a Caio Prado. A volta ao historiador marxista se justifica por ter 

                                                 
11 Ver Chasin (2000a). Nesta publicação, o leitor poderá acompanhar as tematizações deste autor, entre outras, sobre 
a questão da via colonial – forma particular de objetivação do capitalismo brasileiro.  
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se tornado um clássico. Um autor que elaborou idéias dinâmicas12 e que até os dias atuais tem 

algo a nos ensinar – seja no reconhecimento da necessidade de submissão aos dados de realidade, 

o não-conformismo com a sociabilidade vigente, a independência intelectual, a busca de 

alternativas interligadas com o momento histórico, a opção de classe que não a sua de origem em 

busca da revolução político-social, a pesquisa pautada pela urgência social e não por vaidade e 

interesses acadêmicos, entre outros. De modo que se trata de um autor que nos remete a um 

tempo no qual ainda se acreditava em possibilidades de transformação da realidade. Com Caio 

Prado a história brasileira ganhava objetividade, classes sociais, lutas.  

De forma a evitar expectativas que não podemos atender, esclarecemos que nosso intento 

é modesto e não alcança o grande feito de teses do passado. A nossa pretensão é apenas 

contribuir para que se mantenha vivo na memória o pensamento desse comunista e intelectual 

que se dedicou a conhecer nosso passado com vistas a um futuro mais humano. Se trazemos 

novidade, originalidade – e não entendemos como pouco –, consiste no fato de Caio Prado ser 

avaliado pelo que de fato produziu, sem imputações, respeitando o seu tempo histórico e as 

possibilidades daí decorrentes13, sem cair apenas na duplicação de suas idéias. Evidentemente, 

cabe ao leitor avaliar se alcançamos tal feito. 

O conjunto de questões examinadas nos levou a organizar o trabalho da seguinte maneira: 

No Capítulo I – Caio Prado Jr.: A Marca da Transgressão –, traceja-se o itinerário de vida 

e obra de Caio Prado, demonstrando como foi marcado por um posicionamento transgressor: na 

vida pessoal, pela opção por uma classe social que não a sua; na historiografia, pela adoção do 

marxismo. Indica o debate historiográfico acerca da que se designou a tríade do pensamento 

social brasileiro e em que ele se distancia de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda; o 

destino trágico de seu pensamento mediante as inferências em relação ao seu ideário e, ainda, o 

posicionamento crítico à política implantada pelas forças progressistas e de esquerda, incluído o 

Partido Comunista do Brasil (PCB). 

No Capítulo II – A Gênese Histórica do Círculo Vicioso: O Período Colonial –,evidencia-

se a origem histórica do circulo vicioso denunciado pelo historiador marxista, que deita raízes no 

período colonial, apresentando-se os elementos essenciais presentes em suas análises, os quais 

                                                 
12 Como indica Milton Santos (1989): “idéias dinâmicas são aquelas que atravessam o tempo e permitem aos autores 
permanecer quando os seus escritos já datam” (SANTOS, 1989, p. 422). 
13 No presente trabalho se retornou, sempre que necessário, a nossa Dissertação de mestrado (2004), tendo em vista 
que ela remonta a um tempo e textos significativos para composição desta Tese, além de ratificar a validade da 
análise lá desenvolvida. 
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possibilitam a compreensão do caráter inicial e geral da constituição econômica, social e político-

administrativa do território que seria o Brasil. Traços que, em sua gênese histórica, cristalizaram-

se e transformaram-se em um círculo vicioso, reiterado, ainda que em modos distintos, em outros 

períodos da nossa história.  

No Capítulo III – Desdobramentos e Cristalização Histórica do Círculo Vicioso: Da Corte 

em Terras Brasileiras à “Passeata” Republicana –, em prosseguimento à analítica desenvolvida no 

capítulo anterior, trata-se da vinda da família real para o Brasil – fato que demarcou o 

encerramento da “Era Colonial”, mas não, para o nosso historiador, dos caracteres de uma 

economia colonial – até o declínio do segundo governo imperial, marcado pela ausência de 

rupturas efetivas das bases fundantes do período anterior. Ausência de rompimentos concretos 

que obstou a instauração de uma organização social voltada para interesses próprios da maioria 

da população; diversamente, reiterou os mecanismos excludentes e fixou o círculo vicioso 

denunciado. 

No Capítulo IV – A Nova Particularidade Histórica do Círculo Vicioso: A “república 

burguesa” –, explicita-se a análise realizada por Caio Prado da nova conjuntura econômica 

advinda do fim do império e redefinida na recém-instaurada república e como ela foi se 

desenvolvendo ao longo do período republicano, até os anos 60 do século passado. São tratadas 

temáticas como a questão agrária, o problema vivenciado pela industrialização em sua trajetória 

de afirmação, bem como a ação imperialista em nosso país. Problemáticas essas que, apesar de 

assumirem alterações, conforme o autor em exame, não modificaram a face fundamental do 

passado: uma economia subsumida a interesses externos em desconsideração às necessidades da 

maioria da população, reafirmando o círculo vicioso, traço funesto da história brasileira. 
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1.1 Uma Trajetória de Ruptura 
 

Caio Prado Jr. foi uma individualidade que primou pela transgressão na vida e na 

historiografia. Na vida pessoal, rompeu com o itinerário natural esperado por sua família e pela 

classe social à qual pertencia. Poderia ter sido um homem de negócios, um político defensor dos 

interesses dos seus, mas, diversamente, optou por uma trajetória que o levou em direção à classe 

trabalhadora. Na historiografia, fugiu dos modelos tradicionais e adotou o marxismo como 

parâmetro de análise da realidade nacional. Essa propositura o levou a constatações que colidiram 

com as assumidas pelo partido ao qual pertencia, o PCB14. Passou toda a sua vida se debatendo 

com as forças de esquerda, as quais considerava equivocadas e desmobilizadoras dos movimentos 

sociais, críticas sintetizadas em sua obra A revolução brasileira.  

Os resultados lúcidos aos quais chegou tornam obrigatória a visita e a revisita a Caio 

Prado por todo aquele que queira conhecer efetivamente a história brasileira. O estudo de sua 

produção torna inequívoca a constatação dos ganhos que ele propiciou ao pensamento social 

brasileiro. 

 Caio Prado pode ser apresentado como historiador, economista, geógrafo e editor, entre 

outros, tal a variedade de áreas pelas quais trafegou. Mas, sem dúvida, antes de tudo, ele foi um 

comunista, que colocou sua vida a serviço da classe social que escolheu representar. Seus 

estudos, suas ações, são decorrentes dessa base primeira. Não é exagero afirmar que ele pode ser 

considerado um dos maiores intelectuais comunistas militantes do nosso país, que se desdobrava 

entre o trabalho teórico e a militância política. Intelectual-militante que foi voz dissonante no 

Partido Comunista, o que não impediu o posicionamento firme e a inflexibilidade teórica. Este 

posicionamento atípico pode ser avalizado em seu próprio relato: “nunca pertenci à direção do 

Partido, nem tive nele grande prestígio ou influência. Sempre fui um elemento secundário, e mal 

considerado, não em termos pessoais, mas por causa de minha maneira de interpretar o Brasil. 

Sempre fui muito marginalizado no Partido, pela oposição a seus esquemas políticos e 

                                                 
14 Partido Comunista do Brasil (quando da fundação, em 1922), foi alterado para Partido Comunista Brasileiro em 
1961. Queremos registrar desde já que não é nossa intenção apresentar a história do Partido e as modificações que foi 
adotando. Estudos de Edgard Carone (1982a; 1982b) e de outros (constantes na Bibliografia), que partem das 
pesquisas deste autor, dão conta do tema. O que nos interessa são as questões de fundo que permaneceram e que 
foram criticadas por Caio Prado, quais sejam: a importação de modelos de análise que levaram o PCB a admitir a 
existência de restos feudais no campo brasileiro, a política de alianças e a crença na possibilidade de uma revolução 
democrático-burguesa no país. 
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econômicos, que eu considerava falhos no que dizia respeito ao Brasil. /.../ além da minha 

condição de intelectual, há o fato de que tenho origem numa família rica, tradicional”. Segundo 

avaliava, “É claro que tudo isso parece a própria negação da condição de comunista. De qualquer 

forma, eu fugi ao meio ambiente normal do Partido. E, aliado a isso, havia o fato de que 

procurava estudar as coisas com independência, buscava o certo e o errado, e defendia minha 

posição com muito vigor” (PRADO JR. apud MOTA, 1981, pp. 309-10). 

A firmeza teórica e prática de Caio Prado, movida pelo respeito aos nexos do mundo real, 

é reconhecida e elogiada por vários intelectuais15. Depoimentos como os de Antonio Candido, 

Florestan Fernandes e Milton Santos são ilustrativos dessa característica, como se verá a seguir. 

 Segundo Antonio Candido (1989), Caio Prado era um historiador prodigioso, sempre 

atento aos fatos objetivos da realidade, e que, como resultado deste procedimento, pôde 

desenvolver pesquisas que apreenderam elementos essenciais da nossa formação social16. Para 

além do intelectual, ele é tomado como um “Grande homem, porque além da capacidade 

intelectual possui a maior nobreza de caráter e a integridade inflexível das convicções, das quais 

sempre deu testemunho e pelas quais sofreu toda sorte de pressões e punições, sem atenuar um 

instante o traçado do seu propósito de militante, através da ação política e do exercício do 

talento” (CANDIDO, 1989, p. 26). 

Florestan Fernandes, em “A visão do amigo”, oferece um depoimento sensível sobre o 

homem e intelectual Caio Prado. Apresenta a trajetória de algumas obras do historiador marxista, 

bem como sua ruptura com a burguesia em direção à defesa dos interesses das classes 

excluídas17. Alerta para o fato de que o papel fundamental do ser humano é desvendar a si 

                                                 
15 Esta questão, de que tratamos em nossa Dissertação (2004) e que reproduzimos aqui em parte, aparece nos 
diversos textos contidos em D’Incao (1989), bem como em Rago Filho (1998), que apresenta Caio Prado como o 
primeiro marxista no país a se contrapor às teses stalinistas, aprovadas no VI Congresso da Internacional Comunista 
(IC), que afirmava a existência de formas produtivas feudais e asiáticas no Brasil. Posicionamento decorrente “das 
investigações do historiador Caio Prado Jr. em sua monumental tentativa de capturar as determinações essenciais que 
conformam nossa formação histórica” (RAGO FILHO, 1998, p. 20). 
16 A este respeito, Paulo Sérgio Pinheiro assevera: “O marxismo de Caio Prado não é recitativo de fórmulas ou 
citações, mas uma via de interpretação de um viajante infatigável e implacável pela realidade de seu próprio país e de 
seu tempo” (PINHEIRO apud KONDER, 1989, p. 138). Os textos de Danda Prado (1989), Pádua (1989) e de Maria 
Cecília Homem (1989) reafirmam o fato de Caio Prado não ser um intelectual de gabinete e a importância dada ao 
trabalho de campo (demonstrada por suas inúmeras viagens pelo Brasil) – donde, conforme esta última autora, sua 
condição de exímio fotógrafo e próprio revelador de seus filmes, que lhe garantiram um valioso instrumento de 
trabalho.  
17 No texto “Rebeldia moral”, manuscrito em 8/1/91 e publicado na Folha de S. Paulo com o título “Obra de Caio 
Prado nasce da rebeldia moral”, em 7/9/91, o autor retoma essa temática, evidenciando os possíveis motivos que 
propiciaram a viragem de Caio Prado, a qual lhe custou, de um lado, repúdio de integrantes de sua classe, e, de outro, 
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próprio e à realidade: na sua concepção, nosso autor fez isso durante a sua vida inteira. Avalia 

que uma das características do intelectual-comunista que merecem ser destacadas é “O fato de ser 

ele um militante exemplar, devotado ao partido e que, ao mesmo tempo, não acatava os aspectos 

estúpidos de uma orientação errônea” (FERNANDES, 1989, p. 29). A seu ver, essa 

independência era um dos traços mais marcantes da personalidade de Caio Prado, a quem 

considerava um homem de caráter e amigo irretocável.  

Milton Santos relata que, em 1962, quando foi candidato à presidência da Associação de 

Geógrafos Brasileiros, tentou-se vetar seu nome por sua negritude; Caio Prado foi um dos que, de 

pronto, defenderam-no. Em seus termos: “uma voz – e não das menos eminentes da geografia 

brasileira – se levantou para dizer ‘não, não pode ser presidente, porque é negro’”. Neste 

momento, “Caio Prado Jr. – que eu mal conhecia e que já me havia citado em seus trabalhos, 

embora não fosse de sua grei (ainda não era o tempo em que as citações marcavam a recompensa 

da amizade ou da participação nos grupos universitários ou políticos: a citação era uma busca de 

aproximação da verdade através daquele que a estudou com mais proximidade)” – não se 

calando, “respondeu: ‘Não, vamos elegê-lo’. Devo, pois, a Caio Prado Jr., ao seu caráter, à sua 

grandeza, esse empurrão tão grande que ele deu na minha própria carreira. Por isso eu não podia 

deixar de estar aqui, nesta homenagem que não deseja apenas premiar o homem de saber, mas, 

também, o homem de caráter” (SANTOS, 1989, p. 433). 

Caio da Silva Prado Jr., do clã Silva Prado, nasceu na cidade de São Paulo, em 11 de 

fevereiro de 1907, e nesta mesma cidade faleceu em 23 de novembro de 1990, aos 83 anos18. Os 

Prados eram uma família abastada e tradicional19, a exemplo de Martinho Prado (1722-70), juiz 

ordinário e vereador de Jundiaí e acionista de empresas ferroviárias; D. Veridiana da Silva Prado 

(1826-1910), bisavó de Caio Prado, mantenedora do salão literário mais importante da cidade de 

                                                                                                                                                              
desconfiança, pela sua condição social, por parte dos representantes da causa que optou abraçar. Ver também 
Fernandes (1989, p. 35). 
18 Este breve painel biográfico (com alterações) foi destacado da nossa Dissertação. 
19 Segundo relato de Iumatti, “A família Prado possuía várias ramificações e construíra, desde o século XVIII, vasta 
parentela entre as elites econômicas, sociais e políticas. Laços com os Jordão, os Monteiro de Barros, os Pacheco 
Chaves eram já antigos. Na segunda metade do século XIX, a quinta geração da família, com sua tendência a 
casamentos exógamos, forjou laços novos com famílias importantes: Junqueira, Cunha Bueno, Pires Ferreira, Aranha 
e Leite Penteado; e com figuras políticas e militares de vulto, provenientes de famílias de outras regiões do Brasil: 
Melo e Franco, Araújo de Oliveira, Mendonça e Guimarães. Outra importante aliança foi realizada entre o futuro 
prefeito de São Paulo, Fábio Prado, e a filha do industrial imigrante Rudolfo Crespi, Renata. A união Prado-Crespi 
seria símbolo da fusão das elites fazendeira e imigrante em São Paulo na primeira metade do século XX. Além dos 
que, em maior ou menor grau, tinham uma relação de parentesco com os Prado, havia os membros das elites que 
faziam parte de seu círculo de relações” (IUMATTI, 2007, p. 52). 
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São Paulo à sua época; Martinho da Silva Prado Jr. (1843-1906), avô do autor em exame, o 

primeiro deputado republicano da Assembléia Provincial de São Paulo, tido como abolicionista e 

promotor da imigração européia no país; Caio da Silva Prado (1872-1947)20, pai do nosso 

historiador, antimonarquista e, mais tarde, anti-Partido Democrático, que apoiou Getúlio Vargas, 

recepcionando-o pessoalmente em companhia do filho. Na sua linhagem contam-se historiadores 

como Eduardo e Paulo Prado – este último, um dos financiadores da Semana de Arte Moderna de 

192221, que procurou gestar e projetar uma cultura paulista para o país.  

Por conta de toda a situação familiar, Caio Prado teve uma condição de vida e cultura que 

favoreceu uma formação educacional privilegiada. O primário foi feito em casa, com professores 

particulares, e o secundário, no famoso Colégio São Luís, jesuíta, em São Paulo. Em 1920, sua 

família passou uma temporada na Inglaterra, em função da doença de um de seus irmãos, tendo 

Caio Prado estudado um ano em Eastborn, no Colégio Chelmsford Hall. Entre 1924 e 28, cursou 

a Faculdade de Direito de São Paulo. Por volta dos seus 18 anos, em retorno de viagem ao 

Oriente Médio, resolveu conhecer seu próprio país, viajando pelos estados interioranos. A viagem 

o marcou bastante e o levou a assumir: “Eu era na realidade um burguês rico, de educação e visão 

européia, acostumado ao conforto material. Ignorava até então a nossa realidade” (PRADO JR. 

apud HOMEM, 1989, p. 47). Entender essa realidade foi ao que se dedicou toda sua vida. 

 Em 1926, tomou parte do I Congresso dos Estudantes de Direito, em Belo Horizonte. 

Participou da Revolução de 1930 e, juntamente com seu irmão Carlos Prado, o jornalista Tito 

Batini e o artista modernista Flávio Monteiro, fundou a pequena organização Cooperativa 

Internacional dos Trabalhadores. 

 Já em 1928 teve sua primeira experiência política, integrando o Partido Democrático 

(PD). O PD foi fundado em contraposição ao Partido Republicano Paulista (PRP), agremiação, 

até então, predominante em São Paulo, dado que a república desconhecia partidos nacionais.  

Em meio ao tumultuado processo que levaria Getúlio Vargas ao poder, Caio Prado teve 

prisão decretada, a primeira de uma série, por ter dado “vivas” ao político gaúcho em uma 
                                                 
20 Conforme Iumatti, o pai de nosso historiador interessava-se por tudo que se relacionasse ao mundo moderno e 
industrial. Exemplifica relatando que ele mantinha contato com Santos Dumont e o recebia em sua casa. Apesar da 
formalidade com que tratava os filhos e da educação em moldes rígidos, procurava despertar neles conhecimento e 
interesses (cf. IUMATTI, 2007, p. 68). 
21 Ricupero afirma que “a própria realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo só foi 
possível devido à influência de alguns membros da oligarquia paulista, notadamente, Paulo Prado” (RICUPERO, 
2000, p. 115). E, completando com informações de Iumatti, “Poucos sabem que aos quinze anos Caio Prado Jr. 
compareceu à Semana de Arte Moderna de 22 – cujas reuniões preparatórias haviam acontecido na casa do mesmo 
Paulo Prado, primo de seu pai e amigo de Capistrano de Abreu” (IUMATTI, 2007, p. 65). 
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recepção ao candidato oficial, Júlio Prestes, fato ocorrido em 1º de janeiro de 1930, quando 

deixava o baile de réveillon do Automóvel Clube paulista. Vitorioso o movimento que culminou 

com a ascensão de Vargas, trabalhou intensamente, durante três meses, numa das delegacias 

(Ribeirão Preto) constituídas para apurar os excessos cometidos pelo antigo regime, inclusive os 

de corrupção. Acabou por perceber que nada se apuraria, pois os inquéritos eram arquivados, o 

que o levou a se afastar do cargo22. 

Realizou matrícula, em 1932, no doutorado da Faculdade de Direito em São Paulo, mas, 

ao que tudo indica não o concluiu, pois seu nome não consta na relação de alunos titulados23. Não 

participou e nem apoiou o levante armado de 32, não convencido da causa dita 

“constitucionalista”. Isto porque, em seus próprios termos: “nessa época já estava no Partido 

Comunista e fui contra. Contra os dois lados. Era contra Getúlio, porque já havia passado dois 

anos desde a Revolução e não se fizera nada do que eu imaginara que se deveria fazer. As 

viagens pelo Brasil me mostraram que vivíamos num país de miseráveis, de pobreza e 

sofrimento. E imaginara que a Revolução fosse realmente começar a modificar a situação, a fazer 

alguma coisa”. Avaliava que “Talvez fosse um pouco apressado, por ser moço ainda e desejar 

realizar tudo de um dia para o outro. Eu era contra o governo, mas muito mais contra a gente 

daqui de São Paulo. O comando de 32 explorou o ressentimento paulista” (apud MOTA, 1981, p. 

305). 

 Aos 24 anos ingressou no PCB24, e em 1933 a viagem à União Soviética marcou 

definitivamente sua adesão ao comunismo. Nesse mesmo ano, publicou a obra que seria um 

marco na historiografia brasileira, Evolução política do Brasil. Participou da fundação, em 1934, 

da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB-São Paulo), da qual foi um dos principais 

animadores, integrando o Conselho de Redação da revista Geografia, editada por esta entidade25. 

                                                 
22 Sobre este episódio, ver entrevista concedida ao primeiro volume de A história vivida (MOTA, 1981, pp. 303-5). 
23 Segundo Martinez, a não conclusão do curso pode ter ocorrido pelos seguintes motivos: a interrupção do ano letivo 
de 1932, em função da participação dos estudantes e professores no levante paulista; os interesses de Caio Prado já 
estarem voltados para outra direção, como a redação do livro Evolução política do Brasil; a sua viagem à União 
Soviética, em 1933, e sua participação nos cursos de história e geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (USP), recém-criada em 1934; e o precário funcionamento do curso de 
doutorado (cf. MARTINEZ, 1998, pp. 57-8). 
24 Maria Cecília, viúva de Caio Prado Jr., afirma que “A entrada no Partido Comunista se fez em 1931, pelas mãos de 
um garçom espanhol, de cujo nome [Caio Prado] lastima não se lembrar” (HOMEM, 1989, p. 48).  
25 Em correspondência aos associados da AGB, de 28 de julho de 1935, Caio Prado solicitava colaboração de todos 
para que a revista se tornasse uma publicação de relevo:  “Contamos com o prezado confrade, para que nos auxilie. 
A revista precisa adquirir um caráter amplo, que englobe um largo movimento de cultura e pesquisa geográficas. 
Nestas condições, torna-se indispensável uma colaboração intensa, partida de todos os pontos do país e de quantos se 
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Em 1934, publicou URSS: um novo mundo, que teve uma segunda edição em 1935 (apreendida 

pela polícia) e não seria mais reeditado. Voltaria a esse tema em 1962, em O mundo do 

socialismo. 

Participou das turmas da então recém-criada Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, onde estabeleceu contatos com professores da Missão Francesa, em especial os 

geógrafos Pierre Deffontaines e Pierre Moinbeig. Esta experiência com o mundo geográfico foi 

frutífera, como se pode constatar em suas obras. Nelas são explicitados o profundo conhecimento 

de Caio Prado acerca do nosso meio geográfico e a importância dada a esta questão, a ponto de 

ser apontado certo determinismo geográfico em suas análises sobre o processo de colonização.  

 O período aliancista (1935)26 representa o apogeu de suas atividades políticas. Apesar de 

o presidente da Aliança Nacional Libertadora (ANL) paulista ser o general Miguel Costa, na 

prática, o historiador parece ter sido seu dirigente mais importante, tendo, inclusive, realizado 

inúmeras viagens pelo interior para organizá-la. Ele próprio nos revela: “Fui um dos dirigentes da 

Aliança em São Paulo, como vice-presidente. O general Miguel Costa era o presidente, mas 

nunca atuou muito” (PRADO JR. apud MOTA, 1981, pp. 307-8). Nesse período, quando 

assumiu a vice-presidência da ANL, Caio Prado atuou como jornalista no periódico A Platéa, no 

qual publicou uma série de oito artigos explicando o programa da Aliança. A ANL foi fechada, e 

suas lideranças, perseguidas, presas. Ainda no cárcere deu início à escrita dos Diários políticos 

com vistas a reavivar, no futuro, a memória acerca dos acontecimentos do período (são 

registradas suas impressões de 1935-47 inclusive em relação às notícias de recortes de jornais 

selecionados e cuidadosamente fixados nos cadernos).  

 Em 1937, depois de passar dois anos na prisão, partiu para a França, regressando ao país 

apenas em 1939. Durante a Guerra Civil Espanhola, alojou-se na fronteira, ajudando os 

emigrados espanhóis, por meio de uma organização criada pelo PC francês27. 

                                                                                                                                                              
dedicam ao assunto. É esta a única forma de chegarmos a constituir no Brasil uma publicação geográfica, capaz de 
ombrear com as congêneres do estrangeiro e que honre a cultura e a ciência brasileiras” (PRADO JR., 28 de julho de 
1935). 
26 Para uma visão mais aprofundada sobre a ANL, ver Vianna (2003) e Pinheiro (1991). Sinteticamente, com Iumatti, 
a ANL foi um “movimento que irrompera em um contexto de insatisfação social e tivera como protagonistas os 
tenentes de esquerda e o Partido Comunista Brasileiro (PCB)” (IUMATTI, 2007, p. 31).  
27 Conforme relato de Fernando Novais, “Caio junta-se aos grupos que trabalham na fronteira entre a França e a 
Espanha, facilitando o trânsito dos estrangeiros que querem colaborar na luta antifascista e dos espanhóis que fogem 
da ditadura de Franco. Caio, brasileiro insuspeito, fala francês e inglês, compreende o espanhol e, por isso, é grande 
auxiliar na tarefa” (NOVAIS, 2005, p. 280). Complementando com Adriana Lopez e Carlos G. Mota: “perdida a 
Guerra Civil na Espanha, já na retirada dos republicanos, o historiador Caio Prado Jr. (então alistado no Partido 
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No momento tumultuoso da experiência da ANL, Caio Prado estava em viagem pelo Rio 

Grande do Sul, realizando pesquisas de caráter geográfico28, que seriam utilizadas em sua obra de 

1942. As viagens a Ouro Preto (1940) e a Diamantina (1941) cumpririam também esse papel. O 

pesquisador atestava ao vivo os resultados da exploração predatória realizada: “Tudo desolador, 

apavorante; o espírito do viajante é tomado de angústia diante daquele espetáculo de uma 

natureza atormentada; o inferno não seria melhor representado nesta terra. Se a natureza 

contribuiu para isto, o homem não é menos responsável. Aquele amontoado de rocha quebrada e 

desfeita, aquela ausência de vegetação é o resultado, em grande parte, de um longo século de 

mineração”. Observava que “O alvião do minerador andou por aí sem dó nem piedade, 

quebrando, rompendo, desfazendo a rocha, desnudando o terreno, destruindo tudo na ânsia feroz 

/.../ de apanhar no seio da terra algumas pepitas de metal”. Por decorrência, “Nenhuma casa, 

nenhuma cultura, nada que lembre o homem senão a sua obra de destruição; ou de quando em 

vez de restos de uma era que passou para sempre: restos de um muro de pedra, a ruína de uma 

capela, de uma construção: tudo sempre de pedra que, gasta e desfeita, já se confunde com aquela 

que a natureza ou a mão destruidora do homem arrancou do seio da montanha e semeou aí ao 

acaso” (PRADO JR. apud IUMATTI, 2007, p. 63). Essa constatação in loco consubstanciaria 

suas análises presentes em Formação do Brasil contemporâneo, obra que também alcançou 

grande repercussão. 

 Antes de ocupar a cadeira de deputado, abriu, talvez induzido por Monteiro Lobato, uma 

pequena livraria na Rua Barão de Itapetininga, que foi ampliada e desencadeou a Editora 

Brasiliense, fundada, junto com Monteiro Lobato, no ano de 194329; a década de 50 o encontrou 

engajado na montagem da gráfica Urupês. 

Em São Paulo, participou (junto com Astrojildo Pereira, Tito Batini e Heitor Ferreira 

Lima, entre outros) dos Comitês de Ação, grupos discordantes do posicionamento adotado pelo 

PCB. De fato, em agosto de 1943 – quando da criação da Comissão Nacional de Organização 

Partidária (CNOP), que contava com nomes como Diógenes Arruda Câmara, João Amazonas, 
                                                                                                                                                              
Comunista Francês) auxiliou, nos contrafortes dos Pirineus, espanhóis republicanos a fugirem em direção ao exílio” 
(LOPEZ; MOTA, 2008, pp. 681-2).  
28 Conforme afirma Iumatti, “Quando a ANL estourou, Caio Prado Jr. viajava pelo Rio Grande do Sul, em uma 
excursão em que realizava pesquisas de cunho geográfico. Trabalhos de campo, visitas ao Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Sul, consultas bibliográficas e à documentação, tais eram as atividades que o 
ocupavam no estudo daquela que seria apresentada, em Formação do Brasil contemporâneo, como uma das regiões 
brasileiras voltadas ao abastecimento do mercado interno, na qual predominaria a pecuária e a indústria do charque, 
em meio a distorções ocasionadas pela generalização da grande propriedade” (IUMATTI, 2007, p. 37). 
29 Alguns datam 1944.  
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Pedro Pomar e Maurício Grabois e da qual Luís Carlos Prestes foi eleito secretário-geral in 

absentia, pois estava preso –, definiu-se que o Partido adotaria uma política de união nacional 

com Vargas. Já Caio Prado, junto com o primeiro grupo citado, defendia a necessidade de uma 

frente contra o Estado Novo, e em função disso participou da reunião de fundação da União 

Democrática Nacional (UDN), nome que ele mesmo sugeriu para a Frente que seria formada.  

Posteriormente, avaliando a correção ou inexatidão de sua postura neste acontecimento, o 

historiador paulistano afirmava: “É difícil dar lições à história e saber o que teria acontecido se 

tivéssemos agido de forma diferente. Reconheço, no entanto, que minha posição era errada, que 

meu plano de frente única não era correto. Essa frente é que acabou dando nascimento à UDN”. 

Assumia que, “Aliás, o nome UDN quem deu fui eu. Não me vanglorio por isso, é apenas uma 

curiosidade histórica. /.../ Enfim, minha idéia era fazer um movimento democrático e popular e 

me iludi com os ‘democratas’ da UDN” (PRADO JR. apud MOTA, 1981, p. 310). 

A libertação de Prestes, em maio de 45, e a sua disposição de apoiar a tese defendida pela 

CNOP, de união com Vargas, trouxe dificuldade para os membros que pensavam de forma 

diferente, levando muitos dos Comitês de Ação a aderirem à Esquerda Democrática, núcleo 

originário do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Essa não foi, entretanto, a opção de Caio Prado, 

que permaneceu no Partido Comunista, apesar das discordâncias30. 

 Entre 1945-6, foi diretor do jornal comunista Hoje, órgão oficial do PCB de São Paulo. 

Participou da sua criação em outubro de 1945, cedendo-lhe, inclusive, uma parte do imóvel onde 

ficava sua editora. Em dezembro, concorreu a uma vaga de deputado federal e obteve 9.304 votos 

(dos quais, 7.853 em São Paulo), ficando como terceiro suplente. Lançou, ainda naquele ano, 

História econômica do Brasil, obra também bem recebida pelo público. Em janeiro, participou do 

I Congresso Brasileiro de Escritores, na cidade de São Paulo31. Além das discussões referentes à 

profissão, veio à tona a disposição de uma parte significativa da intelectualidade de se opor ao 

Estado Novo. Coube a Caio Prado e a Prado Kelly a incumbência da redação final da 

“Declaração de princípios” do encontro. 

No curto período de legalidade do PCB (1945-7), foi eleito, em janeiro de 1947, deputado 

estadual (com 5.257 votos), tornando-se líder da bancada comunista na Assembléia Legislativa 

                                                 
30 Sobre estes acontecimentos, ver os Diários políticos de Caio Prado: 1945, analisados por Iumatti (1998).  
31 Adriana Lopez e Carlos G. Mota relatam que este Congresso contou com vários intelectuais liberais e da esquerda, 
que se reuniram na Biblioteca Municipal (em 22 de janeiro de 1945): “Dela participaram, entre outros, Antonio 
Candido, Caio Prado Jr., com o apoio de Monteiro Lobato e (por telegrama) Carlos Drummond de Andrade; e 
também com a presença de alguns escritores latino-americanos exilados no Brasil” (LOPEZ; MOTA, 2008, p. 696). 
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de São Paulo, cargo que exerceu com exemplaridade. Segundo depoimentos de familiares: “logo 

após sua eleição como deputado estadual, procurou, tanto in loco nas repartições públicas como 

por meio de uma ampliação de informações, incrementar sua visão sobre a máquina pública, de 

modo que pudesse dar respostas do ponto de vista administrativo, histórico e político aos anseios 

de mudança que pulsavam naquele momento de transição da história política do Brasil” 

(KAREPOVS, 2003, p. 17).  

A discussão sobre o regime tributário foi uma das grandes preocupações de Caio Prado, 

cujo posicionamento esteve atado aos seus estudos sobre a realidade nacional, a exemplo desta 

passagem de uma de suas intervenções (4 de junho de 1947), que revela a não-submissão teórica 

em plenário, mantendo a coerência com as análises desenvolvidas: “Sr. Presidente. Essa questão 

do imposto territorial e seus efeitos tem sido colocada nesta casa com pouca clareza e pouca 

análise. Engloba-se toda a população rural num todo. Diz-se que a vida da população rural é de 

baixo nível, que ela não pode mais sofrer uma tributação, porque a sua situação não o comporta. 

Pratica-se aí um erro de análise”. Isto porque “a população rural não é uma, é composta de 

classes. Existem classes que estão em situação má, com padrão de vida baixíssimo, o padrão de 

vida mais baixo que se conhece entre todas as classes do país”. Todavia, “existe uma outra classe 

– e essa é a dos proprietários – que, absolutamente, não se encontra nessas condições”. Ao que 

acrescentava: “Poder-se-á dizer que em certos períodos os proprietários rurais têm feito maus 

negócios, não têm ganho aquilo que pretendiam ganhar, mas dizer-se que os grandes proprietários 

rurais de São Paulo estão na miséria, estão sofrendo, estão de ‘pé no chão’, e não comem de 

acordo com sua fome, isso, Sr. Presidente, é um pouco de exagero” (AAC III, p. 465)32. 

Ainda sobre sua atuação parlamentar, preocupado em garantir a independência da 

pesquisa científica em relação aos organismos burocráticos e políticos, elaborou o primeiro 

projeto de criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que 

originou o artigo 123 da Constituição Estadual de 1948. Para garantir a independência da 

pesquisa concebia que “É preciso evitar que se formem igrejinhas ao redor desses fundos de 

pesquisas, é preciso abrir a oportunidade a quem quer que seja. Naturalmente, é necessária uma 

                                                 
32 Como não é possível apresentar aqui todas as questões que esses pronunciamentos trazem, fica o indicativo: a 
respeito da criação do Instituto de Pesquisas Científicas, ver a intervenção de Caio Prado (AAL IV, pp. 814-7). 
Quanto ao processo de cassação dos mandatos dos deputados do PCB, ver Caio Prado (AAL VII; IX). Aí consta o 
posicionamento crítico de Caio Prado a esse respeito, a exemplo da seguinte passagem, de 12 de janeiro de 1948: 
“Entretanto, quero deixar bem claro que não é uma despedida, que se está fazendo nessa casa, mas sim a cassação de 
mandatos: uma violência e uma arbitrariedade. Esta Assembléia e os seus membros ainda podem manifestar-se a 
respeito desse ato, contra essa violência, contra essa ilegalidade, como já provei há pouco” (AAL IX, p. 760). 
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fiscalização muito rigorosa para evitar esses abusos. Parece-me, realmente, que qualquer pesquisa 

que se faça sob os auspícios da Fundação terá de ser pautada por estas normas. /.../ Não haveria 

nenhuma subvenção permanente /.../. É esse um outro risco que, a meu ver, deve ser evitado” 

(PRADO JR. apud IUMATTI, 2007, p. 84). Nesse mesmo ano ficou preso durante três meses.  

Em 1952, publicou Dialética do conhecimento. Em 1954, candidatou-se à cátedra de 

economia política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a tese Diretrizes 

para uma política econômica brasileira33. Apesar de aprovada, por motivos políticos Caio Prado 

não obteve a cadeira, sendo-lhe concedido o título de livre-docente. Em 1962 viajou, com uma 

delegação brasileira, para a comemoração do III aniversário da Revolução Cubana. 

Em 1955, com Elias Chaves Neto e outros, fundou a Revista Brasiliense (RB)34. Desde 

então até 1964, configurar-se-ia como um dos principais articuladores da Revista, contribuindo 

com mais de 30 artigos. Como bem retratam Adriana Lopez e Carlos G. Mota, essa Revista 

“marcou época, sobretudo com os longos e lúcidos editoriais de Caio Prado Jr., historiador e 

economista de formação marxista e extremamente bem articulado do ponto de vista intelectual e 

político. Seus textos dão o norte da Revista e constituem uma fonte inestimável para estudar-se a 

esquerda no Brasil, de vez que polemiza com diversas frentes do establishment, e com 

vanguardas e retaguardas das esquerdas, dos movimentos operário, intelectual e estudantil” 

(LOPEZ; MOTA, 2008, p. 822). O golpe de 1964 marcou o fim da RB. 

Caio Prado publicou, em 1966, o impactante A revolução brasileira, em que fez um 

acerto de contas com o PCB, livro que gerou polêmicas e reações e que influenciou toda uma 

geração preocupada com os rumos do país35. Nesse mesmo ano recebeu o Prêmio Juca Pato como 

intelectual do ano, promovido pela Folha de S. Paulo. Gorender atesta que esta premiação foi 

possível porque em 1966 circulavam publicações de oposição, embora com restrições, uma vez 

que a ditadura militar ainda não estava completamente fechada. Mas, em 1970, recorda, “durante 

a promoção do concurso Juca Pato pela Folha de S. Paulo, o jornal mencionou os nomes dos 

premiados e omitiu o de Caio Prado Jr.”. Lembra que “Vivíamos sob o governo Médici e, 
                                                 
33 Conforme correspondências do secretário Flávio Mendes, da Faculdade de Direito, a Caio Prado, o concurso foi 
adiado para 1956 (a esse respeito constam correspondências diversas no IEB-USP, Acervo Caio Prado, caixa 31).  
34 Conforme Elisabete Pádua, “A sua [de Caio Prado] grande contribuição nos anos 50 foi a fundação da Revista 
Brasiliense (1955). Como Mariátegui, Caio Prado Jr. não formou uma escola, no sentido acadêmico; mas dos 
intelectuais que se aglutinaram em torno da Revista Brasiliense, muitos deram continuidade às pesquisas sob a ótica 
marxista” (PÁDUA, 1989, p. 14).  
35 A repercussão das obras de Caio Prado, e desta em especial, pode ser encontrada nos depoimentos constantes no 
livro organizado por D’Incao (1989), nas dissertações e teses mencionadas na Bibliografia, bem como no livro 
organizado por Moraes e Rego (2002), entre outros.  
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naquele momento, Caio se encontrava encarcerado no Presídio Tiradentes, condenado pela 

Justiça Militar simplesmente por ter sido entrevistado por uma publicação estudantil” 

(GORENDER, 1989, p. 261). 

Em 1968, inscreveu-se para substituir Sérgio Buarque de Holanda na cátedra de história 

da USP, com a tese História e desenvolvimento, mas o concurso foi cancelado, seu título de livre-

docência, cassado, e ele, aposentado por decreto36. Em 1988, foi agraciado com o Prêmio 

Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, que não pôde receber pessoalmente por já 

se encontrar gravemente doente. 

Em 1970, teve seus direitos políticos cassados pelo regime militar, sofrendo mais uma 

prisão – em plena ditadura Médici –, como já ocorrera em outros momentos de sua vida. O 

motivo alegado foi uma entrevista que Caio Prado outorgou a um grupo de estudantes do grêmio 

da Faculdade de Filosofia da USP, os quais teria incitado à luta armada. Para escapar da prisão, 

fugiu para o Chile, mas retornou para se submeter a julgamento. 

No segundo volume de sua produção sobre a ditadura militar no país, Elio Gaspari 

recupera passagens dessa entrevista concedida à Revista Revisão que nada mais era do que uma 

publicação artesanal, de circulação irrelevante, sendo mais adequado chamá-la de folheto. A 

entrevista lhe parece medíocre pelas perguntas (“Qual é a importância da organização da classe 

operária?”) e banal pelas respostas (“Acho que a organização do proletariado é uma tarefa de 

fundamental importância”). Mas, a seu ver, os estudantes queriam mesmo era saber a opinião de 

Caio Prado sobre a luta armada, assunto de que ele ali tratou quatro vezes.  

Gaspari ainda relata que, em março de 1969 (quase dois anos após a publicação dessa 

entrevista, portanto), abriu-se na 2ª Auditoria Militar de São Paulo um processo contra Caio 

Prado, fundamentado no conteúdo da última resposta do historiador, que levou o Ministério 

Público a enquadrá-lo no crime de incitação subversiva. Em 25 de março de 1970, logo depois do 

anúncio feito pelo Exército do desbaratamento da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), ele 

foi levado ao banco de réus. Daí seguiu para o Presídio Tiradentes, condenado à pena máxima: 

quatro anos e seis meses de detenção. Recorreu ao Supremo Tribunal Militar e tudo o que 

conseguiu foi a redução da pena para 21 meses. Removido do presídio, onde ele mesmo 

                                                 
36 Segundo Emília Viotti, “Meu nome saiu numa lista que incluía vários colegas de outros departamentos, entre os 
quais: o reitor Hélio Lourenço, Fernando Henrique Cardoso, Bento Prado Jr., José Arthur Giannotti, Octavio Ianni, 
Paula Beiguelman, Paul Singer, Jean-Claude Bernarder, Elza Berquó e outros. O mais surpreendente foi a inclusão 
na lista do nome de Caio Prado Jr., que, embora não pertencesse à Universidade, foi aposentado juntamente com os 
demais!” (COSTA, 2002, p.75). 
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preparava suas refeições, foi encarcerado no 16º Batalhão Universitário da Força Pública, atrás 

do câmpus da USP, “onde dividiu uma cela com um ex-delegado condenado por tráfico de 

drogas. A muito custo recebeu permissão para assistir ao sepultamento de seu filho Roberto, que 

se matara. Em agosto de 1971, depois de passar 545 dias na prisão, com quase toda a pena 

cumprida, Caio Prado foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal e libertado. Tinha 64 anos” 

(GASPARI, 2004, p. 231). 

Essas breves passagens biográficas atestam uma vida dedicada ao conhecimento e à 

militância com vistas à superação da situação vigente. Sua opção pela classe contrária à de sua 

origem implicou uma transgressão que exigiu firmeza e convicção, mantidas ao longo de sua 

trajetória e de escritos exemplares de um posicionamento teórico independente. 

Evidencia-se que as obras do autor de Caio Prado não passaram despercebidas quando de 

sua publicação e posteriormente, como veremos pelo que se segue. Entretanto, isso não implica 

que tenham sido assimiladas de fato pela historiografia brasileira. Parece justo afirmar que nosso 

autor teve mais prestígio do que influência. Parece ter sofrido o que de praxe ocorre com os 

clássicos, em especial os de esquerda: bastante citados, mas pouco compreendidos. 

  

1.2 “A Polêmica Revisitada” 
 

Evolução política do Brasil, publicada em 1933, foi um acontecimento na época e 

posteriormente. Neste texto, Caio Prado se propõe a apresentar uma síntese da história brasileira, 

da colônia ao império, aparecendo, pela primeira vez, as lutas sociais populares do período, como 

a Cabanada do Pará (1833-6), a Balaiada do Maranhão (1838-41) e a Revolta Praieira de 

Pernambuco (1848)37. A história precisava ser vista não como usualmente se dera até então, mas 

a partir de um “método relativamente novo”, a “interpretação materialista”. Nesta obra o autor 

pretendeu apresentar de um modo que todos pudessem compreender “que também na nossa 

história os heróis e os grandes feitos não são heróis e grandes senão na medida em que acordam 

com os interesses das classes dirigentes, em cujo benefício se faz a história oficial...” (PRADO 

JR., 1963, p. 8). Já aparecia aí a idéia, que se tornaria polêmica na esquerda, da inexistência de 
                                                 
37 Para Dulce Whitaker (1989), Caio Prado foi o primeiro historiador a ressaltar essas três revoltas, apresentando-as 
não como expressão de anarquia, como fizeram os historiadores de então e era difundido nos livros didáticos ainda 
em tempos recentes. Na sua concepção, o historiador marxista observou os acontecimentos políticos interligados às 
condições concretas, isto é, “Vigorosamente, o autor não cessa de observar os fatos políticos brotando das condições 
objetivas”. Ao que adverte: “Mas não se diga que suas análises excluem os seres humanos” (WHITAKER, 1989, p. 
439). 
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feudalismo na realidade histórica brasileira. 

Essa obra teve repercussão quando da sua publicação, como pode ser observado nos seis 

artigos armazenados pelo historiador marxista, constantes no acervo Caio Prado Jr. (IEB)38. 

Destacamos o de Lívio Xavier, que mereceu resposta do comunista em seguida. 

Segundo o texto de Lívio Xavier, publicado em 19 de setembro de 1933 no Diário Noite, 

a qualidade maior do livro residia em oferecer uma idéia, ainda que sintética, mas “concreta em 

geral”, dos “fundamentos de classe” de alguns dos nossos movimentos populares que, 

propositalmente, foram deixados de lado pela história oficial, como as já citadas Cabanada, 

Balaiada e Revolta Praieira.  

Reconhecia o esforço de Caio Prado em interligar os fatos históricos aos fundamentos 

econômicos, mas julgava insatisfatória a interpretação da economia colonial do Segundo 

Reinado, uma vez que não incluiu nela a acumulação capitalista e a “mudança de forma”, a 

transformação da economia escravista em salariato. 

 Considerava, ainda, problemática a negação de resquícios feudais no Brasil. Em seus 

termos: “Negar certas sobrevivências feudais no Brasil, sobretudo no regime de terras no 

Nordeste, é tão arriscado como sobreestimá-las para fundamentar premissas políticas”. A seu ver, 

“Os próprios movimentos populares de que trata o autor característicos das classes médias não só 

urbanas contra uma opressão quase feudal” (XAVIER, 1933, p. 1).  

Avaliava haver uma deficiência na análise dos movimentos populares referidos acima, 

uma vez que, no seu entendimento, Caio Prado, ao tratar dessas revoltas, “típicas revoluções 

espontâneas”, manteve “o vezo de ditar regras aos insurgentes, numa espécie de bolchevização, 

retrospectiva”. Isto, para ele, “Pode ser inócuo mas não é marxista” (XAVIER, 1933, p. 1). 

Contudo, o crítico afirmava que os “defeitos” indicados não apagavam “o valor que fica uma 

tentativa honesta de interpretação econômica da história do Brasil” (XAVIER, 1933, p. 1). 

A resposta não tardou. Caio Prado enviou carta ao trotskista Lívio Xavier, um dia após a 

publicação do artigo. Nela, procurou deslindar alguns pontos que considerava não terem sido bem 

compreendidos pelo crítico. Alertava Xavier para o fato de que ele desconsiderou o aspecto 

fundamental de um estudo histórico, em especial, em um de caráter marxista, a saber, “o 

movimento dialético geral da história brasileira”. Em seus termos: “tomar fatos isolados, como 

                                                 
38 Observa-se que Caio Prado era meticuloso ao acondicionar seus documentos. Os artigos aqui mencionados 
estavam cuidadosamente separados em envelopes.  
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você fez, e neles concentrar toda sua atenção, não é fazer obra de crítica histórica, e muito menos 

de crítica marxista” (PRADO JR. apud SECCO, 2008, p. 143). 

Quanto aos pontos específicos da crítica desenvolvida por Xavier, Caio Prado mantinha 

seu posicionamento: “não sei em que v. se funda para descobrir na transformação do trabalho no 

Brasil, como fator primordial, a acumulação capitalista. Se o Brasil, como colônia, semicolônia 

ou país dependente que sempre foi, serviu como uma das bases de acumulação primitiva para os 

países da Europa, não se pode, contudo, dizer que houve acumulação primitiva para nós 

mesmos”. Afirmava que “Acumulação capitalista naturalmente houve, e continua havendo. Mas 

esta acumulação não se faz e nunca se fez em benefício do país, mas é constantemente drenado 

para o exterior. O que fica /.../ é uma parte insignificante, que não é suficiente para explicar, e 

muito menos no tempo do império, a ‘mudança de forma’ do trabalho a que v. se refere” 

(PRADO JR. apud SECCO, 2008, pp. 143-4). 

 Quanto à questão dos traços feudais, reafirmava que quando a economia colonial se 

organizou não havia condições para o estabelecimento de um regime feudal. Sobre a 

espontaneidade das revoluções analisadas, esclarecia que não bastava afirmar que elas foram 

espontâneas, mas demonstrar porque e de que forma se processaram. Ao que acrescentava: “Não 

se trata de uma bolchevização retrospectiva, mas de uma análise marxista (bolchevista se v. 

prefere, embora erradamente) de um fenômeno político” (PRADO JR. apud SECCO, 2008, pp. 

143-4). 

Essa obra continuou a impressionar em tempos posteriores, como se pode exemplificar 

com o caso da historiadora Maria Odila Dias, para quem Caio Prado foi um intelectual à frente de 

seu tempo, inclusive no momento em que predominava a visão etapista de talhe stalinista, pois 

“Já em 1933, ousava Caio Prado, como um aspirante do Partido Comunista, sugerir mudanças no 

modo como se interpretava o processo histórico brasileiro. Contrariava a tese da linearidade das 

etapas de formação do capitalismo, ao afirmar que o feudalismo não deixara traço algum de 

relevo na formação histórica do Brasil” (DIAS, 1989, p. 379).  

Para Leandro Konder, da mesma forma, nosso historiador realizou, em 1933, “uma 

autêntica façanha”, uma vez que superou o empecilho interno, formado “pelas graves 

insuficiências teóricas de seus predecessores brasileiros no campo da ‘interpretação materialista’, 

e ao escapar da pressão externa, decorrente da codificação oficial do ‘marxismo-leninismo’” 

(KONDER, 1989, p. 139). 
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As outras duas obras da década de 40 do século passado: Formação do Brasil 

contemporâneo, publicada em 1942, e História econômica do Brasil, de 1945, também tiveram 

grande repercussão. 

Vale registro a resposta de Caio Prado à crítica a História econômica do Brasil, realizada 

pelo economista e historiador Rivadávia de Mendonça, publicada no jornal Voz Operária de 19 

de junho de 1954, em que se revela o posicionamento firme do teórico-comunista. Como 

demonstra o manuscrito constante no acervo do IEB, Caio Prado rebate contundentemente as 

considerações de Rivadávia. As discordâncias desse último autor, pelo que se depreende da 

resposta de Caio Prado, podem ser resumidas da seguinte forma: o historiador paulistano teria 

feito da “providência” um fator histórico; teria escamoteado fatos, a exemplo do Tratado de 

Methuen; não teria se ocupado das tarifas alfandegárias de proteção à indústria brasileira; teria 

negado o latifúndio; teria se equivocado ao afirmar que a pequena propriedade se desenvolveu no 

Brasil no curso do século XIX e no seguinte; evitaria falar em imperialismo, e quando o fez foi 

em um capítulo destacado e autônomo; faria, ainda, uso inadequado da expressão de “lastro 

positivo” e, por fim, seu texto encerraria limites quanto à questão da remuneração do capital 

estrangeiro. 

O historiador marxista esclarecia de imediato que sua resposta havia sido redigida em 

consideração ao jornal e aos leitores, já que o crítico “não mereceria mais do que o desprezo”. 

Tratava-se de um posicionamento contundente e ácido. Logo de início retrucava que o artigo de 

Mendonça não constituía uma crítica, mas um pretexto para agressão pessoal gratuita, uma vez 

que nada mais fez do que citar em falso, atribuindo-lhe conceitos que não eram seus. De maneira 

que era com “má-fé que RM pretende provar que um livro publicado há dez anos e contra o qual 

ele nunca se lembrou de dizer uma única palavra, embora se considere um líder intelectual e um 

censor oficial da justa aplicação do marxismo, é assim que ele ‘prova’ constituir tal livro ‘um 

empecilho ao conhecimento da história brasileira e um fator de confusão’” (PRADO JR., 1954-5, 

p. 1). 

Afirmava enfaticamente que o artigo em pauta não pretendia criticar “honesta e 

construtivamente o trabalho de um comunista”, mas “agredi-lo pessoalmente em sua dignidade de 

comunista, que é o que prezo acima de tudo. É por isso, repito, que escrevo essas linhas, uma vez 

que o artigo de que me ocupei não merece nem a tinta e papel nele gastos, e muito menos a 
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atenção de verdadeiros comunistas”39 (PRADO JR., 1954-5, pp. 4-5). Reafirmava, aqui, a 

segurança e convicção pela escolha feita e da qual se orgulhava: militante comunista. Não se 

furtava ao debate teórico, de que era exemplo o ocorrido com Lívio Xavier, mas não admitia ser 

ferido na qualidade de comunista. 

Já Fernand Braudel teve as melhores impressões de Caio Prado e dos dois livros 

mencionados. Em resenha publicada em Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, em 1948, 

sobre Formação do Brasil contemporâneo e História econômica do Brasil, o autor afirma que, 

“apesar da prévia opção filosófica, Caio Prado é, para o bem e para o mal, um historiador nato. 

Trata-se de um observador habituado a checar as fontes, a confrontar a relação entre os fatos, a 

avançar com prudência e, principalmente, atento à vida múltipla dos homens, que confunde os 

teóricos, sempre caprichosos, mesmo em relação às causas mais profundas e determinadas”. O 

renomado historiador alerta: “Nestes livros, que ninguém se deixe enganar pelo tom 

voluntariamente despojado de paixão exterior, de poesia fácil e pitoresca. Mal disfarçados, 

deixam entrever uma violenta paixão pelo imenso país, do qual estudam a infância e 

                                                 
39 A resposta do autor pode ser resumida assim: segundo Caio Prado, afirmar que a expressão “providência” fora 
usada como fator histórico somente confirmava a malícia do pseudocrítico. O Tratado de Methuen pertencia à 
história de Portugal, que não era assunto de História econômica, uma vez que “Os entraves opostos ao 
desenvolvimento da indústria colonial têm outra origem, e são analisados na HISTÓRIA ECONÔMICA” (PRADO 
JR., 1954-5, p. 2). Quanto à questão das tarifas alfandegárias, esclarecia que era falsa a afirmação do autor, bastando 
verificar, entre outras, “a página 261”, em que se ocupava dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da 
indústria em nosso país. No que diz respeito à negação do latifúndio, afirmava contundentemente que se tratava de 
uma “desfaçatez do articulista, pois não posso supor que ele não tenha lido a HISTÓRIA ECONÔMICA. Todo o 
livro gira em torno da grande propriedade agrária, que é apontada como elemento fundamental e essencial da 
estrutura econômica no Brasil /.../. É como se me propusesse demonstrar que a HISTÓRIA ECONÔMICA se ocupa 
de ‘História do Brasil’” (PRADO JR., 1954-5, p. 2). E, sobre a formação da pequena propriedade, indagava: “terá 
RM lido algum dia qualquer coisa sobre o assunto, ou compulsado estatísticas, ou mesmo simplesmente ouvido falar 
sobre o que se passa no Brasil?” Ao que respondia: “Acredito que não, porque não ignoraria, doutra forma, a difusão 
da pequena propriedade rural, entre outros, pelos Estados sulinos (Rio Grande do Sul, Santa Catarina), pelo Espírito 
Santo, aqui em São Paulo, e mesmo debaixo de seu nariz, nos arredores e municípios próximos da capital” (PRADO 
JR., 1954-5, pp. 2-3). Quanto à afirmação de Mendonça sobre a ausência ou uso autônomo do imperialismo, Caio 
Prado destacou inúmeras páginas nas quais o assunto foi tratado. Rebatia: “Noto que todas essas páginas não 
pertencem ao capítulo ‘destacado e autônomo’. E outras poderiam ser citadas com uma busca mais cuidadosa, o que 
RM não fez, mas deveria fazer para evitar afirmações que colocam muito mal sua probidade de ‘crítico’” (PRADO 
JR., 1954-55, p. 3). Ainda com relação ao imperialismo, esclarecia que o uso da expressão “lastro positivo” não foi 
analisado por RM no contexto em que ela se encontrava. Se assim fosse, teria verificado que ele a usava apenas 
como “a noção cediça de que a afluência de capital estrangeiro estimula o desenvolvimento industrial e capitalista 
em geral das colônias e semicolônias” idéia afirmada por Lenin em O imperialismo, havia mais de 40 anos. “O fato 
constitui, aliás, um dos caracteres essenciais do desenvolvimento contraditório do capitalismo naquela sua última 
fase. É com as armas fornecidas por ele, através de sua expansão imperialista, que em grande parte os povos 
coloniais e semicoloniais forjam a sua libertação” (PRADO JR., 1954-5, p. 3). A maneira como aparece no artigo de 
RM a questão da remuneração do capital estrangeiro daria a impressão, de acordo com Caio Prado, de que seu livro 
afirmaria um debilitamento do imperialismo, o que passava longe do seu ponto de vista, bem demonstrado no 
História econômica. A seu ver, “É mais um caso flagrante da má-fé de RM” (PRADO JR., 1954-5, p. 4). 
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adolescência, com aguda inquietação pela verdade, inteligência e honestidade – que ainda é a 

melhor maneira de amar os homens, onde quer que estejam” (BRAUDEL, 1999, pp. 133-4). 

Avançando no tempo, também para Florestan Fernandes Formação do Brasil 

contemporâneo apresenta uma documentação consistente, laborada, prevalecendo uma reflexão 

interpretativa. Esta, a seu ver, distingue-se da de Gilberto Freyre, que faz grande uso de 

documentação empírica, mas podendo ser contestada a qualquer momento, mediante uma 

pesquisa mais criteriosa, como ele mesmo (Fernandes) fez em seus estudos. O mesmo não podia 

ser afirmado de Caio Prado, uma vez que sua obra assentava-se em “documentação explorada 

com rigor sistemático e lembra muito o trabalho da história positiva. Para muitos, essa não é uma 

história dialética, como se esta não se fundasse necessariamente em fatos”. Tratava-se, no seu 

entendimento, de um equívoco, haja vista O capital, de Marx, que continha transcrições literais 

de diversos tipos de relatórios. Na sua concepção, “Caio Prado Jr. tinha, portanto, essa 

curiosidade intelectual e objetiva de ir aos fatos e extrair dos fatos a sua significação mais 

profunda” (FERNANDES, 1989, pp. 31-2). 

Acompanhemos agora – algo que não poderia estar ausente nesta pesquisa – a 

reverberação d’A revolução brasileira, publicada em 1966, em que Caio Prado fez um acerto de 

contas com a esquerda da época, em especial com seu partido, o PCB. É interessante observar 

que o posicionamento discordante de Caio Prado no que tocava às análises da estrutura social 

brasileira já era manifesto de longa data; entretanto, essas “velhas” análises tiveram ruidosas 

repercussões quando da publicação desse livro. Da área do Partido, as críticas vieram, dentre 

outros, de Assis Tavares e do escritor pernambucano Paulo Cavalcanti. 

Assis Tavares é o pseudônimo do ex-deputado Marco Antônio Coelho Tavares. Sua 

ressalva ao livro ia na direção de confirmar as teses do Partido acerca da existência, no país, de 

restos feudais, de uma burguesia antiimperialista e da necessidade das alianças políticas 

realizadas. Criticava, ainda, a noção caiopradiana de capitalismo burocrático, entre outras 

questões. Também Cavalcanti, fundamentalmente, reafirmava as teses do Partido quanto à 

verificação de restos feudais no campo brasileiro, valendo-se, entre outros, de autores como 

Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães40, Celso Furtado e Carlos Marighella – estes, 

                                                 
40 Vale lembrar que as análises de Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré conformavam a linha 
interpretativa dominante no Partido Comunista. O bom relacionamento entre este último autor e Caio Prado não 
implicou a adesão às suas teses, como pode ser percebido, entre outras obras, na História da burguesia brasileira, 
publicada em 1964. Nesta obra, o autor explicita, entre outros, o surgimento do feudalismo no Brasil, da burguesia 
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na sua compreensão, responderam de maneira cabal à problemática das origens da propriedade 

agrária no Brasil, bem como ao sentido e significado da escravidão no país. A dada altura do 

texto, afirmava que, “Diante de tanta referência histórica /.../ cuidamos que não se pode mais pôr 

em dúvida a existência, no Brasil, de restos feudais /.../. Em verdade, é exatamente na história e 

nas crônicas do desenvolvimento das idéias sociais no Brasil que as esquerdas foram encontrar 

subsídio para construir todo o arcabouço científico dos fundamentos conceituais da Revolução 

dos nossos dias” (CAVALCANTI, s/d, p. 31). Tem-se aqui a dimensão da não influência de Caio 

Prado na orientação teórica do Partido e da posição independente assumida41. 

Florestan Fernandes, em artigo “Sobre a ‘Revolução brasileira’” (publicado no Jornal da 

Senzala, em 1968, sob o título dado pelos redatores “Caio Prado não disse tudo”), explicita que, 

                                                                                                                                                              
nacional e seu desenvolvimento na direção de um posicionamento antiimperialista e antilatifundiário, bem como a 
necessidade de uma frente dessa categoria social (burguesia nacional) com os setores do trabalho para garantir o seu 
processo de libertação. Vejamos algumas curtas passagens, a título de exemplo. Quanto ao feudalismo: “embora a 
expansão pastoril tenha sido originada da atividade agrícola e com ela persistisse em relações, funcionando ora como 
válvula ora como reforço desta e lhe conferindo, por isso mesmo, um sentido de estabilidade que lhe permite resistir 
às adversidades, aquelas zonas assumiram, desde logo, fisionomia inteiramente diversa. A mais velha e a mais nítida 
entre as adversidades foi a resistência natural ao escravismo e a implantação, desde o início, de relações feudais onde 
o pastoreio surgiu e cresceu” (SODRÉ, 1976, p. 26). Logo à frente continua: “Se a implantação de relações feudais 
no Brasil surge depois da implantação do escravismo, no caso da área em que o capital comercial instala a grande 
empresa de produção para o exterior, em outros casos surge de condições iniciais, desconhecendo o escravismo. É o 
caso da colônia típica de povoamento que foi São Vicente, transferida a S. Paulo, onde as relações mencionadas 
foram predominantes desde o começo” (SODRÉ, 1976, pp. 30-31). E mais: “a deterioração progressiva do 
escravismo é acompanhada, assim, por dois outros processos: o da ampliação das relações feudais e o da introdução 
das relações capitalistas. /.../ O processo, longo e tortuoso, permite às relações capitalistas que invadem a área 
cafeeira paulista uma identidade com as dos fins do medievalismo: estão longe de assumir formas puras e de definir-
se e generalizar-se como tais. Há nelas, por muito tempo, o peso feudal, o entrave antigo, as formas intermediárias 
múltiplas. A burguesia nasce no ventre do latifúndio; mas o proletariado também” (SODRÉ, 1976, p. 166). O autor já 
havia adiantado em páginas anteriores que “a burguesia brasileira é uma burguesia da etapa imperialista do 
capitalismo” (SODRÉ, 1976, p. 155). Para ele, “O latifúndio atravessou séculos, com um domínio incontestado; foi o 
aparecimento das relações capitalistas que colocou em dúvida esse domínio. Daí por diante, começou a ser discutido. 
Adiante, foi combatido, e o povo brasileiro teve consciência de que isso constituía problema e de que era preciso 
resolvê-lo” (SODRÉ, 1976, p. 345). Sobre a contradição entre a burguesia e o imperialismo, concebe que “é um dado 
da realidade, não resulta do plano subjetivo. Decorre do processo que se desenvolve na luta pelo mercado interno, 
nesta fase: burguesia e imperialismo o disputam acirradamente, e cada vez mais acirradamente” (SODRÉ, 1976, p. 
364). Critica os que duvidam dessa contradição, de vez que “afetam a correlação de forças” e “influem na 
composição da frente antiimperialista e no caráter da Revolução Brasileira” (SODRÉ, 1976, p. 364). Para os que 
induzem o proletariado a ver na burguesia o inimigo principal, contra o qual se deve concentrar o fogo, afirma que 
esta posição “funda-se numa análise teórica e numa visão prática deformadas: repousa na suposição de que o 
fortalecimento da burguesia, contra o imperialismo e o latifúndio /.../ possa levar a uma situação semelhante àquela 
que sucedeu às revoluções burguesas clássicas”, nas quais a burguesia, ao assumir o poder, voltou-se contra o 
proletariado e o campesinato. A seu ver, trata-se de um equívoco, tendo em vista que a revolução burguesa dos 
países subdesenvolvidos, como o Brasil, “já se consumou e o processo de emancipação é a sua etapa posterior e 
natural, sendo inviável solução que permita à burguesia auferir todas as vantagens, com exclusão das classes e 
camadas sociais que com ela cooperam” (SODRÉ, 1976, p. 378). 
41
A resposta de Caio Prado ao artigo que Tavares publicou na Revista Civilização Brasileira pode ser encontrada no 

adendo ao livro A revolução brasileira (utilizamos a edição de 1978). 
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de modo geral, compartilha com Caio Prado algumas convicções fundamentais, como a 

necessidade colocar a nu os fatores intelectuais da funesta separação estabelecida entre o 

socialismo e a ação política em certos setores da esquerda brasileira e de que isso teria de ser 

feito rapidamente, mesmo que implicasse propiciar aos círculos conservadores o “sabor de uma 

vitória moral”. Concorda também com o diagnóstico apresentado pelo autor sobre as fontes 

intelectuais dos equívocos políticos sistemáticos da esquerda, mas lamenta que ele não tenha 

avançado para a discussão das “linhas assumidas pela formação e pelo desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil” (FERNANDES, 1980, p. 87). 

O desacordo refere-se, fundamentalmente, ao delineamento do programa político 

proposto. Para Fernandes, não existiria nele uma “irrefutável substância socialista”. Existiria, 

sim, indubitavelmente, “uma intenção socialista”, contudo, o programa sugerido “seria 

perfeitamente exeqüível por uma burguesia nacional bastante autônoma, inteligente e criadora 

para combinar, em bases puramente capitalistas, alguma sorte de welfare state com crescimento 

econômico acelerado”42 (FERNANDES, 1980, p. 87). 

Leandro Konder, em resenha (acondicionada no Acervo Caio Prado Jr., do IEB) para a 

Folha da Semana, de 1966 ou 1967, designava esse livro como “altamente polêmico”. 

Considerava a perspectiva apresentada pelo nosso historiador inadmissível “em alguns de seus 

aspectos básicos”, a saber: a condenação do apoio das forças populares à candidatura JK; a 

negação “sectária” do nacionalismo de marechal Lott; a recusa não convincente em aceitar a 

existência de “condições semifeudais” na estrutura agrária brasileira, assim como o não-

reconhecimento da existência de uma burguesia nacional capaz de integrar uma frente 

antiimperialista.  

Apesar dessas divergências, contudo, avaliava que era preciso debater sem “apriorismos 

estreitos” as idéias expostas pelo historiador paulistano, uma vez que, “Na reflexão do ilustre 

escritor estão presentes exigências desalienadoras que precisam ser mais profundamente 

integradas à consciência da vanguarda das forças populares no Brasil” (KONDER, 1966-67, p. 

1). 

                                                 
42 Requer registrar que Caio Prado, já em suas propostas estampadas em textos para a Revista Brasiliense, que 
reapareceriam na obra mencionada, tinha clareza de que elas estavam no âmbito da propriedade privada, de vez que 
inexistiam naquele momento condições revolucionárias objetivas, bem como uma genuína burguesia nacional capaz 
de efetivar projetos próprios de uma classe autônoma.  
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Em resenha (também arquivada no mesmo acervo), escrita para a Gazeta Mercantil, em 

1977, Fernando Henrique Cardoso afirmava que havia alguns reparos críticos a fazer: “Talvez no 

afã de mostrar como as relações de produção no campo são predominantemente organizadas em 

função do capitalismo, Caio Prado tenha minimizado demais os setores propriamente camponeses 

na estrutura agrária, isto é, aqueles cuja produção se deve exclusivamente ao trabalho familiar”. 

Entretanto, “Por outra parte se as críticas às teses vigentes na década de 1960 são a meu ver 

corretas, as políticas alternativas propostas ficaram aquém da análise feita”. Julgava, ainda, que 

Caio Prado realizara (no apêndice de 1977) uma crítica justa do “milagre econômico”. Todavia, 

considerava haver algum excesso “na avaliação das transformações ocorridas na estrutura da 

produção capitalista no Brasil”, já que, “ao qualificar o desenvolvimento industrial local como 

baseado numa dispersa constelação de filiais de grandes empresas internacionais, minimiza o 

processo de transformação que, apesar disso, elas impuseram ao capitalismo brasileiro” 

(CARDOSO, 1977, p. 3).  

É interessante que as críticas se enderecem a questões que Caio Prado defendia desde 

1933, desenvolveu nas obras da década de 40, ampliou e explicitou ainda mais na década de 50 e 

início da de 60, nos artigos para a RB, sintetizou na publicação de 1966 e alargou no apêndice de 

1977 no tocante ao “milagre econômico”, tomado como artificial e não resolutivo dos problemas 

que atingiam a maioria da população. 

Pode-se concluir que a polêmica desta obra resultava dos acontecimentos da época, tendo 

em vista que as críticas apresentadas vinham de longe. Como explicita Marco Aurélio Garcia: “A 

novidade advinha de dois fatores: antes de 64 as posições de Caio eram absolutamente ‘contra a 

corrente’ /.../. Agora elas se viam subitamente revalorizadas pelo desfecho dos acontecimentos de 

64, que, ao golpear duramente as políticas hegemônicas no interior das esquerdas, havia 

comprometido as bases teóricas sobre as quais elas se haviam construído”. Em segundo lugar, 

essa obra “assumia um forte tom polêmico; criticava duramente o Partido Comunista, atacando os 

fundamentos de sua política desde 1928, pelo menos, denunciando igualmente a indulgência de 

sua elaboração intelectual”. E mais: “o livro não poupava inúmeros aspectos da política 

contingente das esquerdas: o relacionamento com os governos Kubitschek e Goulart, o apoio à 

candidatura do marechal Teixeira Lott, em 1960, entre outros” (GARCIA, 1989 p. 273). Em 

verdade, “Nada de consistente era dito sobre o cerne da argumentação de Caio Prado, sobretudo, 

de como os acontecimentos dos últimos dois anos haviam posto em evidência a fragilidade dos 
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supostos teóricos dominantes na esquerda contra os quais o livro se voltava” (GARCIA, 1989, p. 

276). 

É importante lembrar o posicionamento singular adotado por Caio Prado já nos anos 50 

no debate econômico conduzido pela esquerda brasileira da época, para o qual Renato Colistete 

chama a atenção. Ao mesmo tempo em que se distanciava das teses defendidas pelo PCB, 

também exibia uma posição contrária às postulações desenvolvimentistas, aclamadas tanto por 

membros do Iseb43 quanto pelos vinculados ou sugestionados pela Cepal44 – estes últimos 

visualizaram no governo de Juscelino Kubitscheck um espaço para efetivação de suas idéias. O 

historiador marxista se distinguia pela tomada de posição, de um lado, nacionalista (ao considerar 

a afirmação da nação mediante uma economia direcionada para o mercado interno) e, de outro, 

radical, por não creditar ao capital externo um papel progressista na estruturação de uma 

economia nestes moldes. 

No que diz respeito à Cepal, nota-se que as suas teorizações vieram ao encontro dos 

interesses modernizantes das elites brasileiras e latino-americanas, já que postulavam uma 

industrialização sem modificações sociais de peso. Distinto era o acolhimento da proposta de 

Caio Prado e da Revista Brasiliense, que estiveram longínquos de uma ascendência mais ampla, 

segundo Colistete, dadas as medidas sustentadas, como o rígido controle das contas externas, dos 

investimentos diretos estrangeiros e uma atuação mais significativa do estado na economia, 

situação que colidia com as posições das classes condutoras dos anos 50. 

De maneira geral, conforme o autor, pode-se situar o debate econômico sobre a utilização 

de recursos de iniciativas estrangeiras da seguinte maneira: o pensamento ortodoxo45 defendia, 

                                                 
43 Conforme Iumatti: “No Rio de Janeiro, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) estabelecia a proposta de 
constituir ou lançar as bases de um pensamento brasileiro autêntico ou crítico, que norteasse o processo de 
desenvolvimento socioeconômico nacional. Em São Paulo, onde a obra de membros do Instituto seria criticada, 
sendo célebre a polêmica entre Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos, a Revista Brasiliense deu relativa cobertura 
e apoio às suas atividades” (IUMATTI, 2007, p. 91). 
44 É importante lembrar que essa corrente de pensamento foi contraditada por Caio Prado, ao discutir o governo JK, 
uma vez que era a base do projeto implantado por este governo. Sem contar que o próprio Celso Furtado foi citado e 
criticado nominalmente por Caio Prado, quando da discussão das políticas da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene). Raimundo Santos defende a idéia de que, “Diferentemente da ‘ciência normativa’ da Cepal, 
Caio Prado Jr. deslocava o tema do subdesenvolvimento latino-americano da condição de mero ‘diagnóstico’ – à 
espera da onda de progresso e do planejamento naturalístico dos fatores produtivos – para o dilema da vida histórica, 
para a tensão do conservar (ele chega a falar de ‘perecer’) ou transformar” (SANTOS, 2001, pp. 93-4). 
45 Em “A nova teoria econômica ortodoxa e a crise do capitalismo” (RB 7), de 1956, Caio Prado elaborou uma crítica 
a essa concepção, mostrando como Keynes levava ao plano da teoria os projetos desenvolvidos pela Inglaterra, em 
1920, e pelos Estados Unidos, com a política rooseveltiana de 1932, como saída para a crise que assolou estes países. 
Após apresentar os suportes dessa teoria e as alternativas que encontrou para as crises do capitalismo, afirmava que, 
“Em suma, não é com inversões nos países subdesenvolvidos que o capitalismo de nossos dias logrará resolver seu 
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por princípio, os investimentos internacionais. Concebia que “a livre empresa era associada 

automaticamente a uma alocação ótima de fatores e à maximização dos benefícios sociais, não 

restando dúvida de que as inversões estrangeiras deveriam não só confirmar este postulado, mas 

apresentar um padrão ainda maior de eficiência e competitividade em relação às empresas 

nacionais” (COLISTETE, 1990, p. 168).  

Outro grupo que sobressaiu naquele momento, de propostas mais heterodoxas e que 

passava a ser representado em revistas como Desenvolvimento e Conjuntura, de 1957, 

proclamava uma industrialização acelerada como alternativa para vencer o atraso social e 

econômico do país, negando claramente a “especialização agrária” como possibilidade de 

desenvolvimento. Nessa concepção, “os mecanismos puros de mercado não eram vistos como 

suficientes para garantir o objetivo de uma estrutura industrial moderna, sugerindo-se, assim, que 

a política econômica deveria empenhar-se em medidas de fomento à industrialização – proteção 

tarifária, câmbio subsidiado etc.” (COLISTETE, 1990, p. 169). Era um grupo composto 

majoritariamente por técnicos governamentais e empresários, fortemente influenciado pelas 

idéias cepalinas originais. Por conta disso, via nos capitais externos um dos fatores mais 

significativos para impulsionar o processo de industrialização brasileiro. Em torno dessa idéia 

estruturou-se o centro de pensamento desenvolvimentista que amparou teoricamente o 

crescimento acelerado do governo JK. 

 De outro lado estava a esquerda, em torno do PCB – que, nos anos 40, colocava-se, de 

maneira geral, contrária ao desenvolvimento internacionalizado, mas que, no decorrer da década 

seguinte, adotou uma postura favorável às inversões européias e oposta ao imperialismo norte-

americano46. Na visão do Partido, dever-se-ia romper com o elo mais forte do imperialismo, 

possibilitando o desenvolvimento capitalista sem os seus “efeitos deformadores”. Desse modo, 

em que pesem as diferenças ideológicas entre o PCB dos anos 50 e o ideário desenvolvimentista, 

                                                                                                                                                              
problema de desequilíbrio potencial que o aflige e que ameaça permanentemente sua estabilidade”. Isso porque o 
“capitalismo atingiu um limite de desenvolvimento (a idade madura apontada [pelo economista norte-americano] 
Hansen) –além do qual lhe faltam as válvulas de segurança que na juventude do sistema lhe permitiriam superar de 
cada vez os desajustamentos que acompanham sua marcha. As oportunidades de novas inversões, que constituíam 
aquelas válvulas, já não se apresentam no ritmo crescente exigido pelo atual grau de defasagem permanente entre a 
capacidade produtiva e de consumo, que atingiu altíssimo nível”. Donde concluía: “E assim a nova economia política 
ortodoxa, tanto quanto a economia clássica que a precedeu na sucessão das teorias apologéticas do capitalismo, vai 
pelo mesmo caminho do fracasso nos baldados esforços de salvar o sistema de sua ruína final” (NTEOCC, RB 7, 
1956, pp. 56-7). 
46 Segundo Colistete, “No ‘Manifesto de agosto’, de 1950, a posição oficial do PCB era integralmente 
antiimperialista. Contudo, já no IV Congresso do Partido, entre dezembro de 1954 e fevereiro de 1955, a abertura 
para os capitais europeus é feita explicitamente” (COLISTETE, 1990, p. 283, nota 3). 
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“houve, na segunda metade da década, uma razoável convergência em suas posições acerca do 

papel progressista e positivo que poderiam exercer os investimentos estrangeiros no avanço do 

desenvolvimento capitalista – mesmo que formalmente o PCB excluísse as empresas americanas 

dessa possibilidade”47 (COLISTETE, 1990, p. 170). 

Na concepção de Sampaio Jr., a posição de Caio Prado quanto à problemática do 

desenvolvimento era uma alternativa tanto às teses da Internacional Comunista, que “defendiam a 

revolução antifeudal e antiimperialista’ como único meio de superar o subdesenvolvimento, 

quanto as ‘teses modernizadoras’ e ‘internacionalizantes’ inspiradas nas teorias convencionais de 

crescimento e ciclo difundidas no pós-guerra, que advogavam a aceleração do crescimento 

econômico como a via mais rápida para a autodeterminação do desenvolvimento” (SAMPAIO 

JR., 1999, p. 101). A seu ver, o historiador não se iludiu com o processo de industrialização, 

ainda que constatasse que aquela ocorrida para a substituição de importações significou um 

importante impulso à integração do mercado interno, à expansão e à diversificação do parque 

produtivo nacional. Manteve-se, desse modo, atento aos limites deste processo como mecanismo 

de construção da nação. Isso porque, “No que diz respeito à conjuntura mercantil, o principal 

problema é que a substituição de importações ficou subordinada à lógica de modernização dos 

padrões de consumo das elites nacionais. Por essa razão, a industrialização preservou as 

estruturas da sociedade colonial” (SAMPAIO JR., 1999, pp. 115-6). 

Do apresentado, salienta-se que, enquanto a altercação econômica era cingida em maior 

ou menor parte pelas idéias desenvolvimentistas, Caio Prado, diversamente, desferiu claras 

críticas aos rumos da industrialização acelerada desse período e não foi aliciado pela idéia de que 

o país estava se dirigindo para a remoção de seus entraves econômicos e sociais. Isto fica 

explícito nos textos produzidos para a Revista Brasiliense, n’A revolução brasileira e em 

História e desenvolvimento, entre outros. 

História e desenvolvimento, tese originariamente escrita para concorrer à livre-docência 

de história do Brasil na Universidade de São Paulo, em 1968, reafirma esse postulado de 

desenvolvimento, tendo como base seus estudos anteriores, como Esboço dos fundamentos de 

uma teoria econômica, de 1957, em que o autor criticava a transposição de modelos abstratos à 

nossa realidade, negando a possibilidade de um desenvolvimento capitalista unilinear. Em 

seqüência a esse modo de ver a questão, História e desenvolvimento, como afirma o próprio 

                                                 
47 Sobre as teses gerais defendidas pelo PCB, ver Ianni (1985, em especial pp. 47-54).  
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autor, “diz respeito à maneira de conceber a economia política como disciplina científica, e à sua 

utilização na política de desenvolvimento do Brasil” (HD, p. 7). Nela, o autor chamava a atenção 

para a especificidade de nossa formação e a necessidade de considerá-la na análise do 

desenvolvimento brasileiro e estabelecimento de uma política econômica conseqüente. 

Por decorrência, criticava mais uma vez os economistas ortodoxos atados a modelos 

abstratos que julgavam que o Brasil reproduziria o ocorrido 150 a 200 anos nas grandes potências 

capitalistas. Incoerentemente, esperavam a cooperação dessas potências, ignorando que o 

mecanismo que as movia era a competição, e não a cooperação. Desmistificava, assim, a 

inviabilidade de se alçar a um desenvolvimento em bases efetivamente nacionais com a alienação 

das melhores e principais fontes de riqueza do país. A constatação da permanência desse fato o 

levava a assinalar na “Introdução”, em março de 1972: “E assim, embora numa forma mais 

complexa, o sistema colonial brasileiro continua em essência o mesmo do passado” (HD, p. 15). 

Tratava-se da reprodução contínua do círculo vicioso, ainda que em novos moldes, inviabilizando 

um desenvolvimento autônomo.   

Observa-se que estas e outras questões certificam o salto que Caio Prado propiciou à 

historiografia nacional inaugurada nos anos 30 do século passado, marcada pela ruptura com a 

tradicional, que vem a ser a adoção da perspectiva marxista nas suas análises, possibilitando a 

emergência das classes sociais, enquanto categoria analítica, nos horizontes de explicação da 

realidade brasileira. 

 

1.3 A Tríade do Pensamento Social Brasileiro 
 

É lugar comum afirmar que Caio Prado, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda 

formam a tríade do pensamento social brasileiro. São autores que se debruçaram sobre nosso 

passado longínquo para entender nossa formação histórico-social a partir de novos prismas. 

 Segundo Carlos Guilherme Mota, com a obra Evolução política do Brasil, o historiador 

marxista marca o início da redescoberta do Brasil, ao utilizar “um método relativamente novo” – 

o materialismo histórico – nas suas análises, possibilitando questionar a explicação mitológica 

que dominava nossa historiografia. Tratava-se da crítica inicial “à visão monolítica do conjunto 

social, gerada no período oligárquico da recém-derrubada República Velha” (MOTA, 1985, p. 

28). A grande novidade metodológica introduzida por Caio Prado possibilitou que as classes 
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sociais aparecessem pela primeira vez, enquanto categoria analítica, na elucidação da nossa 

realidade social.  

Dito de outro modo, seguindo os passos de Vicente (1989), pode-se afirmar que a década 

de 30 foi um marco significativo na produção historiográfica da realidade nacional, considerando 

que rompeu com explicações tidas até então como indiscutíveis por autores das décadas 

anteriores, a exemplo de Varnhagen, Capistrano de Abreu, Rocha Pombo, Oliveira Vianna, onde 

cada um a sua maneira, destacou as ações e valores empreendidos pelos brancos. Já com Caio 

Prado, os acontecimentos ganharam outro sentido, uma vez que inseridos em seu contexto 

econômico, político e social. Como decorrência desse posicionamento ideológico distinto, as 

classes sociais, como entificações concretas, passaram a ter lugar no conjunto dos 

esclarecimentos dos fatos históricos. 

Demarcando diferenças entre as obras de Gilberto Freyre e Caio Prado Jr., Casa grande & 

Senzala e Evolução política do Brasil, Adriana Lopez e Carlos G. Mota consideram que elas 

inauguraram “as duas principais matrizes do pensamento brasileiro contemporâneo: a culturalista 

liberal moderna e a marxista não dogmática” (LOPEZ; MOTA, 2008, p. 669). Para este último 

autor a obra de Gilberto Freyre, Casa grande & senzala, alcançou grande popularidade pela 

adoção de um estilo nada convencional, texto fluido, utilização de fontes novas; acrescido da 

apresentação das relações sexuais, raciais, familiares, cuja abordagem se filiava à antropologia 

cultural norte-americana. Se Oliveira Vianna viu na mestiçagem um elemento negativo da 

população brasileira, Freyre a considerou positiva. Mas, a crítica contemporânea não deixou de 

duvidar do caráter racista da obra. Já Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, de menor repercussão 

na época, transformou-se num clássico. A seu ver, ele demonstrou nesta obra sua ligação com o 

pensamento culturalista alemão e com a metodologia francesa da história social. “A crise da 

ordem oligárquica, com a Revolução de 1930, provocou a elaboração do conjunto de reflexões 

que atingiria seus pontos mais altos nas obras de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. 

Novas formas de percepção e ajustamento à ordem vigente foram elaboradas – e não será difícil 

encontrar o saudosismo aristocrático perpassando as reflexões de ambos. Não parece o caso de 

Caio Prado Jr., que ultrapassou o momento.” (MOTA, 1985, p. 31). 

Mota avalia que, em 1933, Caio Prado, em Evolução política do Brasil, inaugurou uma 

interpretação original do Brasil e que foi desdobrada em estudo posterior, Formação do Brasil 

contemporâneo (1942), em que fez “um balanço do período colonial, magistralmente elaborado, 
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discutindo o sentido da colonização e os componentes do sistema colonial, para avaliar suas 

persistências na vida brasileira”. Assim, “Em pleno Estado Novo, surgia essa obra renovadora, 

empenhada, com metodologia explícita e maduramente aplicada” (MOTA, 1985, p. 32). 

Avançando para outro aspecto, mas ainda registrando as distinções, Fernando Novais 

acredita que esses autores podem ser compreendidos a partir do seguinte referencial: Gilberto 

Freyre como pertencente à “açucarocracia” declinante, que desabou completamente, adotando 

uma visão “nostálgica” do Brasil, ou seja, analisou o Brasil a partir do que o país foi, donde, o 

Brasil era o que restou daquilo que foi; Caio Prado, diferentemente, concebia o Brasil sob uma 

ótica prospectiva, o que o Brasil poderia ser. Pode-se afirmar, a seu ver, que o primeiro é 

“nostálgico”, e o segundo, “utópico” – ambos membros da mesma classe social, mas um 

proveniente de uma região em franco progresso, e o outro, de uma região que definhou. Já Sérgio 

Buarque de Holanda “estaria mais vinculado à classe média”. Mas, “Se estivesse me ouvindo, 

teria ódio, pois se havia uma coisa que ele não tolerava era a pequena burguesia” (NOVAIS, 

2005, p. 393). 

Emília Viotti também destaca as diferenças. Na sua concepção, a postura de Caio Prado 

distinguia-se da de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, a saber: o historiador 

paulistano adotou uma metodologia assentada “numa leitura livre do marxismo”.  Com isto “Ele 

abandona a busca do ‘caráter nacional’, a abordagem culturalista, para analisar a evolução 

política do país à luz das condições econômicas e sociais, das lutas de classes e das contradições 

geradas pelo processo histórico”. Assim, o autor em exame representa “uma ruptura com a 

historiografia anterior e antecipa muito do que foi produzido no Brasil nos 30 anos que se 

seguiram à publicação de suas obras” (COSTA, 2002, p. 78). 

Merece também registro a avaliação de Antonio Candido, para quem, diversamente de 

Casa grande & senzala e Raízes do Brasil, Formação do Brasil contemporâneo, publicado em 

pleno Estado Novo, traduz um autor que não esconde o trabalho da “composição nem se 

preocupava com a beleza ou expressividade do estilo”. De modo que, “Trazendo para a linha de 

frente os informantes coloniais de mentalidade econômica mais sólida e prática, dava o primeiro 

grande exemplo de interpretação do passado em função das realidades básicas da produção, da 

distribuição e do consumo”. Evidencia-se: “Nenhum romantismo, nenhuma disposição de aceitar 

categorias banhadas em certa aura qualitativa – como ‘feudalismo’ ou ‘família patriarcal’ –, mas 

o desnudamento operoso dos substratos materiais”. Em decorrência, “uma exposição de tipo 
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factual, inteiramente afastada do ensaísmo (marcante nos dois anteriores) e visando a convencer 

pela massa do dado e do argumento”. E, “Como linha interpretativa, o materialismo histórico, 

que vinha sendo em nosso meio uma extraordinária alavanca de renovação intelectual e política; 

e que, nessa obra, aparecia pela primeira vez como forma de captação e ordenação do real, 

desligado de compromisso partidário ou desígnio prático imediatista”. A Caio Prado “já 

devíamos um pequeno livro /.../ que atuara como choque revelador, por ter sido a primeira 

tentativa de síntese da nossa história baseada no marxismo: Evolução política do Brasil” 

(CANDIDO, 1999, pp. 10-1). 

Depreende-se que Caio Prado propunha uma historiografia de novo tipo, firmemente 

calcada no conhecimento objetivo da realidade brasileira e solidamente ancorada nos preceitos 

marxistas. Apresenta-se, assim, a intentio recta do autor, pois, mesmo ausentes os instrumentos 

adequados de análise, dada a incipiência do marxismo brasileiro, conseguiu realizar análises que 

descortinaram aspectos fundamentais da nossa história. 

Acrescente-se que propiciou a instauração de fato da história econômica, ao demarcar a 

primazia da esfera material – e sem cair num economicismo vulgar. Desenvolveu, ainda, uma 

historiografia sustentada em ampla base documental primária, de que há fartos exemplos em 

Formação do Brasil contemporâneo. Nela encontramos roteiros de viagens, memórias, relatórios, 

ofícios sobre temáticas diversas. Testemunhos que abarcam do alvorecer da colônia (Gabriel 

Soares), passando pelo princípio do século XVIII (Antonil) e finalizando, no término do período 

colonial e vésperas da independência (Vilhena). Vemos também surgir o Relatório de marquês do 

Lavradio, bem como Roteiros de Viagens de Martius e Koster, entre outros. 

A sua convicção acerca da necessidade de submissão aos dados de realidade, da fuga de 

modelos a priori, todavia, nem sempre foi seguida pelos intérpretes de seu pensamento, rendendo 

inferências que não encontram âncora em seus textos. O que não implica dizer que as obras 

desses intérpretes tragam apenas inferências, mas, ainda que estas sejam parciais, isto não elimina 

o fato de que cumprem o papel de deturpar o pensamento de Caio Prado. Raramente se encontra 

uma análise que seja fiel ao ideário do historiador marxista do início ao final. 
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1.4 O Destino Trágico de um Pensamento 
 

De início, é preciso ressaltar o destino trágico do pensamento de Caio Prado. Trata-se de 

um autor considerado clássico, cujo ideário não foi bem compreendido, salvo raras exceções. 

Autor de obras de prestígio, que marcaram época e individualidades, mas cujo procedimento 

analítico e intelectual na apreensão da história brasileira não foi tomado como espelho, como 

demonstram as inferências externas ao seu pensamento. Referimo-nos aqui à necessária 

subsunção do investigador à realidade objetiva dos acontecimentos ou da produção textual. 

Pode-se afirmar que o historiador marxista laborou sob a intentio recta de apreender a 

realidade nacional – ou, como designa Chasin, “analítica da reta prospecção do objeto”, ou seja, 

“não importando à saída a forma e o nome com os quais a identificava, nem o preciso grau de 

compreensão que já havia desenvolvido a respeito dela” (CHASIN, 1995, p. 356). Procurou ater-

se à lógica do objeto investigado, sem partir de modelos a priori, na busca incessante do 

descortinamento da nossa história pelo que ela de fato foi. O conjunto das análises efetivadas 

atesta que Caio Prado, pela intentio recta, pôde superar suas fragilidades no campo da filosofia 

marxista, próprias de seu tempo histórico, e realizar uma análise que apreendeu elementos 

essenciais da nossa formação histórica, ainda não dimensionada o suficiente, dadas as 

deturpações que sofreu ao longo do tempo. 

Como já afirmado na Introdução, não se pretende uma crítica pontual aos intérpretes de 

Caio Prado, até mesmo porque as leituras realizadas podem, em maior ou menor grau, ser 

sintetizadas em algumas linhas de interpretação. Alguns autores são tomados como exemplo.  

Pode-se, de maneira geral, considerar as críticas ao historiador marxista mais 

referenciadas à acentuação caiopradiana do caráter de “atraso”, que o impediria de ver as 

transformações qualitativas que estavam ocorrendo no setor produtivo do país, e à concentração 

da análise no setor da circulação, e não no da produção. Para além destes reparos, praticamente 

consensuais, alguns intérpretes acreditam haver em Caio Prado certo determinismo geográfico 

quando da análise da colonização, e percebem, também, a existência de um dado teor racista, 

quando trata da situação do escravo no país. 

Principiando pela primeira questão, os diversos intérpretes de Caio Prado criticam sua 

visão do processo de desenvolvimento industrial do país. Avaliam que ele não teria atinado para a 

modernização que estava em curso, uma vez que privilegiava o âmbito da circulação. Um deles é 

Carlos Nelson Coutinho (1989). 
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Mesmo não podendo considerar Coutinho o intérprete de Caio Prado, não se pode ignorar 

que sua concepção exerceu influência sobre alguns trabalhos desenvolvidos sobre o historiador 

paulistano48. Tendo em vista que se trata de um intelectual tomado como referência, torna-se 

figura obrigatória de uma investigação mais detalhada. 

Conforme Coutinho, a permanência no “atraso” acabou por não afastar Caio Prado do 

“estagnacionismo” paradigmático da III Internacional, independentemente das críticas feitas, bem 

como o aproximou da teoria do “desenvolvimento do subdesenvolvimento”, defendida por André 

Gunder Frank e Ruy Mauro Marini. Sua concepção de atraso teria, também, acabado por 

alimentar, por meio de seu livro A revolução brasileira, publicado em 1966, a ideologia da 

“ultra-esquerda” no país, que se pautava na falsa saída entre “socialismo já” ou “ditadura fascista 

com estagnação econômica” – apesar de esta alternativa não estar contida na obra. 

 Vemos com ressalvas esse e outros autores que enveredam por tal linha e nos valemos 

das considerações de Renato Colistete como contraposição. Em seus termos: “a diferença mais 

notável das concepções de Caio Prado com a dos autores mencionados foi o abandono por parte 

destes últimos /.../ da análise histórica das condições sociais e econômicas internas dos países 

atrasados, prevalecendo alternativamente algum tipo de explicação abstrata e esquemática”. No 

seu entender, “Enquanto Caio Prado identificava as origens do padrão de desenvolvimento 

econômico brasileiro nas relações sociais e condições de produção herdadas da colônia, autores 

como André G. Frank e Immanuel Wallerstein privilegiaram as condições gerais definidas pela 

‘economia capitalista mundial’ para a explanação do subdesenvolvimento” (COLISTETE, 1990, 

pp. 158-9). 

De fato, Caio Prado sempre destacou que nossa economia reiterava os mecanismos, ainda 

que em moldes novos, do passado, distanciando-se sempre dos padrões de desenvolvimento dos 

países centrais e das necessidades do país. Como veremos nos próximos capítulos, era uma 

questão constante em seus textos. Contudo, também é verdade que ele não ignorou as 

modificações ocorridas ao longo do tempo. Distintamente de uma visão pessimista, no decorrer 

desta pesquisa, bem como na do mestrado, constatou-se uma característica permanente de nosso 

historiador: as devidas avaliações das alterações econômicas que ocorriam no país, a partir do 

critério social. O autor não deixou de registrar, quando necessário, os momentos de avanço no 

                                                 
48 Com maior ênfase percebemos estas idéias presentes em Victoriano (2001). Em menor medida, em Rêgo (2000) e 
Ricupero (2000), entre outros.  
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plano econômico, mas os considerava insuficientes para atender às demandas nacionais e sociais. 

Em seqüência às considerações de Carlos Nelson Coutinho49, apesar do estoque de 

categorias marxistas de Caio Prado ser reduzido e problemático, em alguns momentos ele 

conseguiu realizar sobre a história brasileira reflexões inequívocas, criativas e “quase sempre 

justas”. Da mesma forma, o desconhecimento da noção de “via prussiana” não foi impeditivo 

para suas indicações decisivas e “definitivas” para o entendimento da maneira como se deu a 

modernização conservadora ocorrida no país. Pode-se mesmo afirmar, segundo esse autor, que, 

em função do profundo conhecimento do Brasil e de algumas regiões da América Latina, o 

historiador paulistano auxiliou para que o conceito marxista de vias “não clássicas” para o 

capitalismo se tornasse mais rico (cf., ainda, COUTINHO, 1990). 

Por via “não-clássica”, entende-se a forma de constituição do capitalismo que ocorreu em 

países como a Alemanha, Itália e Japão. Foi uma questão amplamente estudada por Lenin, 

quando da discussão de como o capitalismo resolve o problema do campo. Os países de via 

clássica (Inglaterra, França, Estados Unidos) realizam essa transformação de maneira radical, nos 

planos econômico e político: a forma de propriedade rural anterior é destruída e em seu lugar 

instaura-se a pequena exploração camponesa. Desaparecem as relações de trabalho pré-

capitalistas e é varrida do cenário a antiga classe rural que detinha o poder. Já nos países de via 

“não-clássica” ou “via prussiana”, a propriedade rural vai se transformando paulatinamente em 

empresa agrária capitalista, mas mantém as estruturas anteriores no que diz respeito à extensão da 

propriedade, às relações de trabalho (que permanecem sob a forma extra-econômica, chegando, 

em muitos casos, à violência explícita) e à antiga classe agrária dominante, que segue ocupando 

postos estratégicos na política do agora sistema capitalista. 

Coutinho considera perceptível a proximidade entre a “via prussiana”, apresentada por 

Lenin, e a análise caiopradiana do campo brasileiro, acerca da adequação do capitalismo com a 

                                                 
49 Para Coutinho, Caio Prado, principalmente nas suas obras filosóficas, demonstra “uma relativa pobreza” na 
utilização de categorias marxistas. Como decorrência, verificam-se alguns equívocos, a saber: “Nos trabalhos de 
história, por exemplo, tem pouco peso o conceito de ‘modo de produção’, o que o leva por vezes a confundir, na 
análise da colônia e do Império, o predomínio inequívoco de relações mercantis com a existência de um sistema 
capitalista (ainda que incompleto), o que deriva da prioridade metodológica que ele conscientemente atribui à esfera 
da circulação em detrimento da esfera da produção. Isso faz também com que ele utilize de modo pouco rigoroso a 
noção de burguesia: seriam ‘grandes burgueses nacionais’, por exemplo, os latifundiários escravocratas do Império. 
Resulta igualmente do desconhecimento do conceito marxista de capitalismo de estado (ou de capitalismo 
monopolista de estado) o emprego tardio da imprecisa noção de ‘capitalismo burocrático’ – um termo inventado por 
ex-trotskistas para definir o regime social da União Soviética stalinista – em seu esforço para identificar as 
peculiaridades do presente brasileiro” (COUTINHO, 1989, pp. 116-7).  
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“grande exploração rural” escravista de passado colonial. Caio Prado, segundo este autor, além 

de assinalar a existência da marcha da “modernização conservadora”50 no país, indicou seus 

elementos singulares e distintivos – os traços do antigo que permaneciam no atual não eram 

“restos feudais” –, o que possibilitou diferenciá-lo de outros casos também “não-clássicos”, como 

a Alemanha dos Jünkers, fonte de referência de Lenin. 

O historiador paulistano constatou que havia no campo brasileiro, como conseqüência da 

herança das relações escravistas, toda uma estrutura de coerção e constrangimento extra-

econômico para o trabalhador rural (basta pensar no sistema de “barracão” e no impedimento de 

morar com a família ou mesmo receber visitas), o que não ocorria com o trabalhador urbano. 

Verificava-se a inexistência total de direitos social-trabalhistas na zona rural brasileira. Para Caio 

Prado, afirma Coutinho, a superação dessa situação consistia na tarefa primeira da “revolução 

brasileira” no campo, como bem se notava em seus trabalhos sobre a temática, na década de 60. 

Acrescenta que a compreensão da via “não-clássica” permitiu a Caio Prado caracterizar a 

formação social moderna brasileira – rural e urbana – como capitalista, posição não consensual 

nos círculos marxistas pelo menos até os anos 1960: “Ignorando a problemática das formas ‘não-

clássicas’ de transição para o capitalismo (e as peculiaridades da formação capitalista que dela 

resultam), os marxistas – sobretudo os ligados ao PCB – afirmaram durante muitos anos que o 

Brasil era um país ‘semifeudal’ e ‘semicolonial’, que se defrontava ainda, por conseguinte, com a 

tarefa de efetuar uma ‘revolução democrático-burguesa’ ou de ‘libertação nacional’”. Estava aí 

“implícita a noção – falsa – de que para ser plenamente capitalista era preciso seguir uma via 

‘clássica’ de transição e apresentar todos os traços de um capitalismo igualmente ‘clássico’. Os 

inúmeros equívocos a que isso conduziu, tanto na teoria como na prática, são apontados por Caio 

Prado em A revolução brasileira” (COUTINHO, 1989, pp. 120-1). 

Avalia, ainda, que mesmo sem o conhecimento das teorizações de Lenin e de Gramsci, as 

análises de Caio Prado Jr. aproximam-no desses dois autores. Do primeiro no que diz respeito ao 

conceito de via “não-clássica” ou “prussiana”, e do segundo em relação à noção de “revolução 

passiva”. De fato, procurando entender o processo de unificação italiana e suas conseqüências na 

atualidade, Gramsci, na década de 30, desenvolveu o conceito de “revolução passiva”. Trata-se 

de uma forma de modernização que se põe via “conciliações pelo alto” entre os diferentes 

                                                 
50 Coutinho indica que esta “expressão feliz” foi cunhada por Barrington Moore Jr. Notamos que ela passa a ser 
usada por outros autores, entre eles Chasin quando do entendimento da objetivação do capitalismo brasileiro (1989, 
p. 119).  
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segmentos das classes dominantes, com exclusão das camadas populares. O progresso – a 

modernização – ocorria mantendo elementos essenciais do atraso e aliado à repressão popular e 

cooptação das lideranças opositoras. As camadas populares visibilizaram-se de maneira 

desarticulada, mediante movimentos incidentais, episódicos, pouco significativos, aquilo que 

Gramsci designou de “subversivismo esporádico e elementar”.  

As semelhanças entre as análises gramsciana do “risorgimento” italiano e da caiopradiana 

sobre a independência e consolidação do estado imperial no Brasil são visíveis, afirma Coutinho. 

Ambos escrevendo no mesmo momento, chegaram a interpretações análogas: a “conciliação pelo 

alto”, com a exclusão popular do processo.  

Outro momento de aproximação entre esses dois autores, na concepção de Coutinho, é 

verificável pelo resultado a que Caio Prado chegou quando da análise dos movimentos populares 

ocorridos no período de solidificação do estado imperial. Refere-se à existência nesses 

movimentos de um “subversivismo esporádico e elementar”, na medida em que o levante das 

camadas populares demonstrou-se inoperante frente à repressão estatal e à desarticulação interna. 

Foram movimentos marcados pela carência de auto-organização e coesão, na medida em que sua 

principal base, os escravos, estavam impossibilitados objetiva e subjetivamente de se 

constituírem em força política nacional, apesar do seu grande número.  

Mesmo com as similitudes entre os casos brasileiro, alemão e italiano quanto à questão da 

via “não-clássica”, no entanto, o Brasil apresentava uma especificidade: “Enquanto na Alemanha 

a solução ‘prussiana’ da questão agrária precede a solução igualmente ‘prussiana’ da questão da 

unificação nacional, e enquanto na Itália as duas questões são resolvidas ‘passivamente’ ao 

mesmo tempo, nota-se no Brasil uma seqüência cronológica diversa”. Aqui, “A solução ‘pelo 

alto’ da questão do estado nacional unificado precede e condiciona a solução ‘prussiana’ da 

modernização agrária”, a saber: “conservando a grande exploração rural e o domínio político dos 

proprietários de terra e de escravos, a ‘revolução passiva’ que se inicia com a independência e se 

consolida com o golpe da Maioridade prepara o desfecho ‘prussiano’ para a questão da adaptação 

da estrutura agrária ao capitalismo no plano interno, no momento em que se esgotam as 

potencialidades das relações escravistas de trabalho”. Assim, “ambos os movimentos foram 

importantes degraus na lenta e ‘não-clássica’ marcha do Brasil para o capitalismo, deixando 

profundas marcas em nosso presente”. No seu entender, Caio Prado constata com acerto que “‘A 

evolução política progressista do império corresponde, assim, no terreno econômico, à integração 
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sucessiva do país numa forma produtiva superior: a forma capitalista’”. De maneira que, “quando 

isso ocorre de modo definitivo, com a Abolição e a república, as condições estavam preparadas 

para mais uma ‘revolução passiva’, a que leva à criação da república oligárquica”. A seu ver, 

“Caio Prado não deixa de registrar o fato, ainda que só de passagem, quando observa que a queda 

do império mobilizou tão pouco as camadas populares que ‘uma simples passeata militar foi 

suficiente para lhe arrancar o último suspiro”51  (COUTINHO, 1989, pp. 125-6).  

No entendimento de Coutinho, apesar de Caio Prado ter apreendido as raízes do 

capitalismo brasileiro, não conseguiu fazer o mesmo com o capitalismo atual, na medida em que 

se manteve apegado aos elementos conservados do período colonial. Acabou por desconsiderar 

os traços de “modernização”, passando a tratá-los como mera “aparência” que não modificava a 

“essência”, isto é, elementos quantitativos que não mudavam qualitativamente a situação, mas 

apenas reiteravam os traços cruéis do passado. Indica, ainda, que o historiador marxista elaborou 

tardiamente o conceito de “capitalismo burocrático”, forma pela qual o estado brasileiro teria 

constituído e mantido uma burguesia atrelada a ele, em paralelo à existência de uma burguesia 

“ortodoxa”, seguidora das leis do livre mercado. Avalia haver aí um equívoco de Caio Prado na 

medida em que este, mesmo apreendendo corretamente a corrupção que aquele tipo de 

atrelamento gerou, não avançou para a compreensão do papel fundamental que o estado tem nos 

processos de industrialização e acumulação do capital no capitalismo de via “não-clássica”. De 

modo que isto não constitui um atraso, como pensa o historiador paulistano, e sim um traço da 

“modernidade” brasileira. 

A concepção “atrasada” de Caio Prado, na visão de Coutinho, desembocou numa 

elaboração insatisfatória da democracia política em seus textos. Acabou, assim, por entrar em 

consonância com o pensamento da III Internacional sobre esta temática, que reduzia a 

importância dos aspectos eminentemente políticos da democracia em detrimento de seus 

“pressupostos econômicos e sociais”. Esse tributo pago à III Internacional teria sido rompido no 

apêndice de 1977 d’A revolução brasileira, quando o historiador marxista colocou nos devidos 

termos a questão da democracia. Em suas próprias palavras: “Definindo corretamente a 

democracia como ‘participação efetiva dos governados na ação e no comportamento do governo’, 

                                                 
51 Para Coutinho, nenhum marxista entendeu o Brasil moderno, na época, como Caio Prado. Acredita que, na 
América Latina, apenas José Carlos Mariátegui (mesmo com uso problemático de categorias marxistas) realizou uma 
produção semelhante à de Caio Prado, quando da análise da história peruana, designando-a de “revolução abortada” 
e mostrando como este “aborto” teve conseqüências funestas nas diversas esferas sociais do Peru atual. 
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ele conclui que ‘uma democracia só para a burguesia e os aspirantes a burguês /.../ não é 

realizável: [a democracia] ou será de todos ou de ninguém’”. Para Coutinho, se Caio Prado 

“tivesse desenvolvido essa formulação, ele teria definido corretamente as tarefas atuais da 

‘revolução brasileira’”, a saber: “somente através da plena realização da democracia – que não é 

um valor burguês, mas sim ‘de todos’ – é que chegaremos ao socialismo”. Considera Caio Prado 

“um notável precursor dos marxistas que hoje buscam entender o caráter ‘não-clássico’ da 

transição para o capitalismo no Brasil. Ele talvez possa também ser visto, ainda que cum grano 

salis, como um estimulador dos que se empenham atualmente em pensar de modo novo o vínculo 

estrutural entre socialismo e democracia” (COUTINHO, 1989, pp. 130-1). 

Pelo exposto, pode-se afirmar que Coutinho teve o mérito de procurar compreender a 

formação do capitalismo brasileiro a partir da distinção em relação aos casos “clássicos”, 

recuperando a categoria leniniana de “via prussiana”. Dessa distinção resulta a significativa 

contribuição desse autor, que utilizou o conceito para trabalhar a questão do romance brasileiro, 

procurando decifrar a vida cultural do país. Como nos esclarece Rago Filho, seguindo a trilha de 

Chasin: “Na obra coletiva Realismo e anti-realismo na literatura brasileira, de 1974, Coutinho 

chamava a atenção para o processo da constituição capitalista em nossa formação histórica, onde 

o caminho para o progresso social se daria permanentemente num quadro de conciliação com o 

atraso”. Considera que “O jovem lukacsiano de então soube captar determinados traços do 

significado essencial da transição para o capitalismo em nosso país, transição que partia de uma 

subordinação formal do trabalho ao capital para uma estrutura mais complexa do capital 

industrial. Além disso, demonstrava a inexistência de uma revolução democrático-burguesa, 

capitaneada por uma burguesia progressista, humanitária e radical”. De modo que “Coutinho se 

valeria, assim, para entender as formas do romance brasileiro, da problemática da ‘via prussiana’, 

problematizada por Lenin e ampliada por Lukács, particularmente, para a compreensão de nossa 

vida cultural” (RAGO FILHO, 1998, pp. 21-2).   

Essas indicações de Coutinho, segundo Rago Filho, colocavam a discussão do caminho 

para o socialismo no Brasil em outros termos. Procurava, assim, fugir do marxismo transformado 

em dogmatismo, voltando-se para a especificidade histórica. Contudo, é visível, para os não 

incautos, que esta positividade de Coutinho foi perdida quando da aceitação, nos anos 80, da 

democracia como valor universal, seguindo o modelo do Partido Comunista Italiano (PCI). A 

“via prussiana” tornou-se um novo universal a ser seguido. Introduziu-se a defesa do socialismo 
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democrático, entendendo a democracia não mais como “um meio”, mas como “um fim em si 

mesma”. Não mais um “valor burguês”, mas “de todos”, de modo que o socialismo seria a 

realização plena da democracia. É a desconsideração plena dos indicativos marxianos acerca da 

política e dos limites da sua forma menos perversa, a democrática, tão destacados por Marx, 

como demonstram os estudos de Chasin na retomada do pensamento do filósofo alemão. O 

Coutinho promissor dos anos 70 do século passado retrocede e fica despreparado para avançar na 

análise iniciada. 

Esse viés no pensamento de Coutinho aparece com todas as letras nesse artigo de 1989 em 

que analisa o pensamento de Caio Prado, no tocante à discussão sobre as questões democrática e 

o capitalismo burocrático explicitadas acima. Observa-se o peso que a política passa a ter na sua 

análise e a democracia tomada como um valor universal. Agora, nesse Coutinho contaminado, a 

“via prussiana”, como uma tentativa de apreensão da especificidade histórica de constituição do 

capitalismo no país, passa a modelo universal, do qual ele parte, inclusive, para realizar a crítica 

ao que considera os limites do pensamento do historiador paulistano. Apesar de procurar mostrar 

as diferenças existentes entre o caso “prussiano” e o brasileiro, constantes no pensamento de Caio 

Prado, elas se diluem dada a apreensão agora da “via prussiana” sob esse prisma52. 

Caio Prado sempre procurou nos distanciar da história européia. Esse posicionamento, 

iniciado em 1933, prosseguiu em toda sua produção intelectual e pode ser observado em qualquer 

um de seus textos. As passagens selecionadas são emblemáticas do que se pretende demarcar: 

atento às distinções e fugindo das semelhanças enganadoras, o autor destacava elementos 

particulares da nossa formação social. Chamava a atenção para a ineficácia da transposição 

mecânica dos escritos de Marx, Engels e Lenin para nossa realidade, tão diversa dos casos 

europeus. Em seus próprios termos: “Apegando-se estreitamente aos textos de Marx, Engels e 

Lenin, muitos comunistas não sabem interpretá-los à luz de circunstâncias históricas e de lugar 

diferentes daqueles que deram origem às conclusões dos mestres do marxismo e procuraram, 

artificialmente e à custa de graves deformações, encarar os fatos que têm sob as vistas dentro dos 

esquemas que encontram nas obras clássicas do marxismo dialético, esquecendo-se de que tais 

                                                 
52 É, contudo, da positividade do Coutinho antigo que parte J. Chasin, na década de 70, para entender a forma 
particular de objetivação do capitalismo industrial no Brasil, resultado da empreitada da recuperação do pensamento 
de Marx. Evidentemente, é inegável a contribuição primeira de Caio Prado para que tal fato ocorresse. Deve-se ao 
historiador paulistano a decifração do modo de ser da sociedade brasileira. Torna-se ponto de partida de todo aquele 
que busca compreender as distinções da nossa formação social. No entanto, pode-se dizer que, se Caio Prado e 
Coutinho colocaram o problema, Chasin o resolveu com a formulação da categoria de “via colonial”, como 
apresentamos na nossa Dissertação (2004). 
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esquemas foram elaborados para fatos muito diferentes”. Ao que esclarece: “Isso ocorre 

particularmente em países como o Brasil, de formação histórica muito diversa da dos países 

europeus que foram aqueles de que fundamentalmente se ocuparam os criadores do marxismo”. 

Assim, “A preocupação em se descobrir paralelos e semelhanças (quando têm identidades que 

não existem) leva, então, a deformações grosseiras e mesmo a deturpações completas” (PRADO 

JR. apud SANTOS, 2007, p. 133). 

Partindo desse pressuposto, nunca abandonado, Caio Prado assinalava a especificidade 

histórica brasileira, constatando que, se de um lado nos afastávamos dos casos europeus e norte-

americano de desenvolvimento, de outro, apesar das diferenças, aproximávamo-nos de outros 

países da América Latina.  

Em 1958, quando da discussão das eleições presidenciais argentinas, que deram a vitória a 

Arturo Frondizi, nosso historiador demarcava alguns elos: “O muito que nos pode separar do 

grande povo vizinho em diversidade de condições políticas, econômicas e sociais, não exclui o 

muito também que dele nos aproxima. Como aproxima todos os povos latino-americanos, de 

formação histórica tão semelhante e paralela, e sobretudo de posição atual, no equilíbrio 

internacional, análoga”, a saber: “economicamente subdesenvolvidos e retardatários; com 

restritas elites de alto padrão, contrastando flagrantemente com as massas trabalhadoras de níveis 

ínfimos” e “fundamentando o principal de sua vida econômica em pobres exportações de 

matérias-primas miseravelmente pagas pelos seus poderosos compradores, que são as grandes 

potências dominantes do moderno mundo capitalista; expostos à mais desenfreada exploração 

financeira de trustes e monopólios que sob as mais variadas formas e pretextos (inclusive o de 

‘colaboração na industrialização e desenvolvimento’ da vítima atingida) lhes absorvem o melhor 

de seus recursos e capacidade produtiva”. De modo que, “Em tudo isso, os povos irmãos da 

América Latina se assemelham como duas gotas d'água. E assim também se assemelham em sua 

estruturação e atividade políticas, onde em regra as lutas, por mais acirradas que pareçam, se 

desenrolam na realidade em torno de migalhas, e terminam sempre, qualquer que seja o vencedor 

nominal, com a vitória do grande soberano que unifica o nosso continente debaixo de seu cetro 

poderoso: a finança imperialista” (EA, 1958, RB 16, pp. 5-6). Observa-se que o historiador 

marxista oferta aqui elementos suficientes para que se possa considerar o quanto ele nos afasta do 

mundo europeu e nos aproxima dos países de formação semelhante, os latino-americanos, 
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apresentando formas próprias de ser de nossa conformação histórica, decorrendo numa situação 

análoga no cenário internacional. 

Notabiliza-se que Caio Prado conseguiu ir, na compreensão da história brasileira, além do 

cabedal teórico de que dispunha, próprio de um tempo que desconhecia, como indica J. Chasin, 

os nexos entre estatuto ontológico e ciência da história na obra de Marx. Nosso historiador, pela 

busca incessante da realidade concreta, conseguiu apreender traços fundamentais da nossa 

particularidade histórica, ainda que não lhes tenha dado todo o acabamento preciso. Não se trata, 

aqui, de incapacidade intelectual, mas da determinação social do pensamento, já que a 

imaturidade do objeto obscurecia a sua visualização mais integral. Contudo, isso não tirou o 

brilho de suas análises acerca da realidade nacional e não impediu que estivesse à frente de seu 

tempo, bastando, como contraponto, verificar o entendimento do marxismo brasileiro e de seu 

partido sobre essa questão. Mesmo em relação aos seus intérpretes, estes ficam aquém dele, a 

exemplo de Coutinho que, não resistindo à sedução do canto da democracia, desarmou-se para 

dar seqüência às distinções históricas, tão caras ao nosso autor.  

Avançando para outro ponto, Costa Pinto é dos que abraçam a idéia de que haveria um 

determinismo geográfico nas análises de Caio Prado e, mais, que o historiador paulistano não 

“visualiza classes sociais”. Tratar-se-ia de uma categoria que “praticamente inexiste em sua obra, 

a sociedade é por ele entendida dentro da valoração dos ‘nexos morais’. De um lado a livre 

iniciativa privada movida moralmente pela ideologia do liberalismo, isto é, movida por seus 

interesses egoístas; do outro uma população que se arraigou nos estertores da miséria, que 

historicamente se envolveu nas piores formas de civilidade, as formas, por exemplo, de uma 

‘sexualidade desenfreada’”. Diante dessa situação é que Caio Prado proporia, na sua concepção, a 

“ciência e a ação do estado como organizadores de um ‘nexo moral’ mais elevado, a 

solidariedade, o altruísmo, a coesão em interesses nacionais, não de classes. A nação surge aqui 

como o espectro de uma outra cultura, como termo que vai orientar os caminhos para a marcha 

do socialismo, para a determinação da história da Humanidade” (COSTA PINTO, 1993, pp. 188-

9).  

Ao discutir a trajetória biográfica de Caio Prado, julga, ainda, que, “Olhando-se pela 

perspectiva existencial, vemos o Autor, ao tentar-se equilibrar na dependência financeira da 

família e ao mesmo tempo militando no PCB, formando para si uma opinião de aparente ruptura 

de classe. Opinião esta que é compartilhada por muitos até hoje”. Para ele, no entanto, “romper 
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com sua classe de origem não é a grande questão para o Autor. Mas sim que esta duplicidade lhe 

garantia sobre o meio social em que convivia, uma posição inédita, a sua autonomia relativa do 

ambiente familiar, como do ambiente político” (COSTA PINTO, 1993, p. 218). Na sua 

compreensão, o projeto político-filosófico de Caio Prado “nos seus elementos básicos apresenta-

nos o pensamento de um democrata ainda que para tal tenha que se manifestar como homem de 

ciência, de espírito público saneador, o reformista que, se tivesse nas mãos os instrumentos do 

poder público, realizaria o ideal do homem tão defendido pelos clássicos do positivismo do 

século XIX” (COSTA PINTO, 1993, pp. 218-9).  

Podemos afirmar que as conclusões a que chega este intérprete, alheias às obras 

analisadas, encaminham o leitor a supor estar lendo um trabalho não acerca de Caio Prado, mas 

sobre o pensamento de um conservador. Costa Pinto, ao não levar em conta a mediação, 

necessária, do momento histórico da produção caiopradiana, fica desarmado para entender as 

insuficiências nelas contidas – e que, se de um lado o distanciam de Marx em várias questões, 

não o tornam imediatamente, de outro, um conservador-reformista. Ignora, assim, o lembrete de 

Elisabete Pádua: no plano filosófico, Caio Prado “buscou construir uma Epistemologia Dialética. 

Neste seu caminhar pudemos constatar que em alguns momentos se afasta dos pensadores 

clássicos, Marx e Engels, e por isso mesmo suas análises têm limites”. A seu ver, eles devem ser 

avaliados a partir de dois pontos, a saber: “1º) no plano teórico não se pode desconsiderar o 

processo de difusão do marxismo na América Latina, que foi ‘filtrado’ pela ótica de Stalin, 2º) no 

plano prático, não se pode desconsiderar a imensa influência que a Revolução Russa teve na 

história, como ‘modelo’ para outras transformações sociais, caso da Revolução Chinesa e dos 

movimentos sociais latino-americanos” (PÁDUA, 1989, p. 139).  

Sobre a última idéia que Costa Pinto defende, basta dizer que Caio Prado teria condições 

de obter os instrumentos do poder público, se assim o quisesse53. E quanto à questão do 

determinismo geográfico, requer demarcar que as questões geográficas54 eram, para Caio Prado, 

parte de um conjunto de elementos que justificaram o modo específico do nosso processo de 

colonização, tendo como centro determinativo os interesses comerciais, decorrentes do momento 

histórico europeu.  

                                                 
53 A esse respeito, são exemplares os relatos de Florestan Fernandes (1989) e do próprio Caio Prado (cf. HOMEM, 
1989). 
54 Quanto ao peso dos aspectos da natureza no tipo de colonização, Adorno (1989) avalia que o autor, na relação 
dialética entre homem-natureza, não conseguiu se afastar completamente das teorias do determinismo geográfico, 
dominantes no século XIX. 
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Do exposto, pode-se afirmar que este autor tipifica um modo de análise que desrespeita a 

integridade do texto investigado e a determinação social do pensamento, tratadas anteriormente. 

Em seu conjunto, a obra de Caio Prado desautoriza tais ilações. 

Outra problemática tratada é a do racismo: alguns autores avaliam que Caio Prado 

cometeu “deslizes” quanto a essa questão, e outros, que ele não conseguir romper com o 

pensamento racista. Vejamos como se posicionam alguns intérpretes, a título de ilustração dessas 

tendências.  

Segundo Francisco G. Melo (1989), Caio Prado, enquanto historiador de ruptura, no 

sentido de superação do discurso conservador, redefiniu as categorias de raça e índole. Contudo, 

ao ficar na redefinição e não na rejeição destas categorias, capitulou “à continuidade de um 

ideário nacionalizante e romântico”, na medida em que demonstrou “certa dificuldade em 

articular tais categorias ao discurso crítico, separando-as da idéia metafísica de essência, 

notadamente no que se refere à noção de índole ou caráter”. E, “Mesmo historicamente 

redimensionado o termo, dizer que a indolência faz parte da índole brasileira equivale a 

reconhecer que é da essência do brasileiro a qualidade de indolente” (MELO, 1989, pp. 99-100). 

O autor avalia que também a questão da raça é tomada de uma forma “estereotipada”, 

uma vez que o historiador paulistano interliga raça e nacionalidade, o que se justificaria por sua 

obra se mover na procura da identidade nacional. Refere-se ao fato de um dos elementos de 

explicação dados por Caio Prado para o cruzamento do branco com o negro recair sobre o 

instinto sexual desenvolvido da raça portuguesa. Concebe, ainda, que ele conferiria à categoria 

raça uma “essencialidade supra-histórica”, ao considerar o influxo do sangue indígena elemento 

de apatia do brasileiro. Na sua compreensão, isto compromete o método dialético assumido pelo 

historiador, apesar de seu esforço de compreender a preguiça do índio como decorrência do 

choque de culturas. Entretanto, constata que “Tais ambigüidades, contudo, não ofuscam o papel 

de ruptura desempenhado pela obra caiopradiana no universo historiográfico brasileiro. Apenas 

revelam a historicidade do seu pensamento e os limites cognitivos a ela vinculados” (MELO, 

1989, p. 100). 

Para Tucci Carneiro (1989), Caio Prado assume um lugar distinto – o de alerta e denúncia 

– na história do pensamento racista no Brasil. Na sua compreensão, a preocupação de exprimir 

uma concepção do tipo étnico brasileiro, em favor de uma constituição eugênica e da efetivação 

de um Brasil como uma grande nação, fez que a questão racial fosse elemento presente em obras 
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de Sílvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Oliveira Vianna, Gustavo 

Barroso, Xavier de Oliveira e Afonso Arinos de Mello Franco, dentre outros. Cada um, à sua 

maneira, via os índios e negros como raças menores e elementos perniciosos à nacionalidade, 

defendendo o branqueamento da população. Faziam, assim, a exaltação da raça branca, tomada 

como a mais capaz e culta. Todavia, a corrente estreada, em 1933, por Gilberto Freyre passou a 

analisar a história do Brasil via processo de miscigenação, alterando, até certa medida, as 

concepções tradicionais. Com ele, “As diferenças raciais passaram a ser explicadas pelo ambiente 

social e não mais por características inatas das raças. Considerando o Brasil um país de poucas 

barreiras ou grupos inferiores, Freyre lançou as sementes para a construção do mito da 

democracia racial, legítima herança da colonização portuguesa e que encontra eco, ainda, nos 

dias de hoje” (CARNEIRO, 1989, p. 349). 

Os anos 40, afirma a autora, marcaram a decadência das teorias racistas preconizadas por 

Gobineau, Lapouge e outros autores europeus. Pela mesma época, 1942, surge a publicação de 

Caio Prado, Formação do Brasil contemporâneo. O historiador paulistano, no seu entendimento, 

inaugura, do ponto de vista ideológico, uma nova maneira de conceber a história brasileira, até 

então atada às idéias de determinismo geográfico e primazia racial. Contudo, conclui que “Caio 

Prado Jr. não conseguiu, como todo intelectual de seu tempo, desvencilhar-se de alguns 

estereótipos racistas e que Francisco Iglesias considera como ‘aparentes deslizes’ ou que podem 

ser vistos como ‘cochilos do autor’ por falta de vigilância mais rigorosa” (CARNEIRO, 1989, p. 

351). 

A autora não atribui a Caio Prado preconceitos contra o negro ou o índio, se verificado o 

conjunto da obra do historiador. Todavia, “esses ‘deslizes’ passam ao leitor algumas idéias 

incorretas, resquícios de uma mentalidade preconceituosa que, muitas vezes, inconscientemente, 

interferiu e confundiu o pensamento e o comportamento da intelectualidade dita liberal, e 

incapaz, como muito bem lembrou Antonio Candido, ‘de superar o preconceito no próprio ato de 

combatê-lo’” (CARNEIRO, 1989, p. 351). 

Tucci Carneiro afirma, ainda, que Caio Prado adverte, com certa precocidade, para o 

equívoco de tomar o índio como um ser indolente por caracteres inatos. Trata-se de um indivíduo 

ativo, como qualquer outro, e a indolência aparecia somente quando submetido a um meio que 

lhe era estranho. “Entretanto, Caio Prado Jr. retoma alguns preconceitos já superados apoiando-se 

na tese de Nina Rodrigues de que os negros, no caso dos escravos baianos, eram ‘insubmissos por 
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caracteres próprios dos povos africanos’. Nada nos autoriza a afirmar nesse sentido, e isso a 

ciência já demonstrou: não é de raça que depende o caráter” (CARNEIRO, 1989, p. 352). 

Paulo Iumatti (2007), não desconsiderando os avanços ofertados por Caio Prado, julga 

que ele comete excessos, em diversos momentos de Formação do Brasil contemporâneo, em 

generalizações e mesmo comparações, como é o caso da avaliação que faz do “nível cultural” dos 

povos africanos e indígenas, a partir de uma hierarquia evolutiva eurocêntrica. Mesmo sua análise 

sobre os movimentos sociais conteria fragilidades. Isto porque, a seu ver, na ausência de coesão e 

organização, Caio Prado divisava uma ação revolucionária inconseqüente dos movimentos 

populares. A explicação recair no argumento da composição da população, de aproximadamente 

50% de escravos, e do nível intelectual reduzido que estes possuíam, muitos advindos 

diretamente da selva e em estado de barbárie, divididos por rivalidades tribais profundas e grande 

parte sem partilhar o mesmo idioma, demonstraria que ele incorporaria mais uma vez, em parte, 

“o racismo cultural de sua época”. Distanciava-se bastante “do enfoque desenvolvido pela 

historiografia mais recente sobre a escravidão”, aproximando-se mais de análises desenvolvidas 

nas décadas de 60-70 do século passado (IUMATTI, 2007, pp. 117-8). 

Já para Lincoln Secco, apesar de Caio Prado ter utilizado a denominação “raças 

inferiores” para explicitar a dominação exercida pelos portugueses sobre os africanos e indígenas, 

ela não pode ser tomada como um posicionamento racista do autor em foco. Não se deve ignorar 

que até os anos 30, talvez até depois, era comum o uso dessa expressão para se aludir a uma 

disposição subalterna na hierarquia social, cultural ou econômica, entre outras. Na sua 

concepção, “Se ele (ou qualquer historiador) era racista ou não, isso pertence a sua intimidade e é 

uma questão indevassável. Só podemos julgá-lo pelo que escreveu. Em sua obra, Caio Prado Jr. 

assumiu uma posição de condenação explícita do racismo, acentuando que era preciso separar o 

negro do escravo, embora se confundissem na mesma pessoa (como expôs em sua crítica a 

Gilberto Freyre)” (SECCO, 2008, pp. 174-5). 

Esse breve painel já é suficiente para demarcar a delicadeza da questão. Sem dúvida, Caio 

Prado usa expressões fortes, que ferem o nosso tempo, tão cuidadoso com termos politicamente 

incorretos. Todavia, não é lícito, por decorrência, atribuir racismo à obra do historiador marxista. 

Ela, no conjunto, cumpre o papel de desvelar o triste papel relegado aos negros, aos índios e aos 

marginalizados de modo geral. A terminologia deve ser entendida como mais do que “deslizes” 

ou “cochilos”: são conseqüência de inauguração de uma nova maneira de analisar a realidade 



66 
 

brasileira, pois, ao mesmo tempo em que buscava novos procedimentos analíticos, não tinha a seu 

dispor o vocabulário próprio para designar suas descobertas. O entrechoque entre esses pólos fez 

com que a terminologia estivesse, em alguns momentos, aquém do feito realizado. 

O historiador paulistano sempre procurou historicizar os caracteres observados na 

realidade nacional, a exemplo da desmistificação da indolência do índio, demonstrando que ele 

era ativo como qualquer outro em tarefas que faziam sentido para ele. Considerava o fato de o 

escravo abarcar praticamente todos os espaços do mundo do trabalho comprometedor do 

desenvolvimento posterior de todas as esferas da sociabilidade brasileira. Isto legou também 

formas de comportamento próprias, a exemplo da leseira, que se tornou traço peculiar do 

brasileiro. 

De fato, Caio Prado percebia que a contribuição tanto do escravo índio quanto do negro 

não conseguiu ultrapassar a força motriz. Se no sentido amplo que a antropologia dava ao termo 

cultura eles contribuíram, todavia, a seu ver, foi mais uma contribuição passiva do que 

construtora. Isto porque “O cabedal da cultura que traz consigo da selva americana ou africana, e 

que não quero subestimar, é abafado, e se não aniquilado, deturpa-se pelo estatuto social, material 

e moral a que se vê reduzido seu portador. E aponta por isso apenas, muito timidamente, aqui e 

acolá” (FBC, p. 272). Depreende-se que o autor não pretendia, ainda que usasse um vocabulário, 

para nossos tempos, impróprio, subestimar as culturas indígenas e africanas, mas assinalar que as 

suas possibilidades de contribuição foram asfixiadas, considerando a forma de dominação. A 

situação teria sido outra, caso fosse diversa a condução dada à colonização e se tivesse admitido 

deles uma participação que não apenas a do esforço físico. Contudo, desde seu início, a 

colonização se apresentou de forma amesquinhada, com o objetivo único de se valer dos recursos 

naturais para a produção em larga escala de um reduzido número de gêneros valorados no 

mercado internacional. De modo que “Só se enxergava uma perspectiva: a remuneração farta do 

capital que a Europa aqui empatara. A terra era inexplorada, e seus recursos, acumulados durante 

séculos, jaziam à flor do solo. O trabalho para tirá-los de lá não pedia grande planos nem 

impunha problemas complexos: bastava o mais simples esforço material. É o que se exigiu de 

negro e de índio que se incumbiriam da tarefa” (FBC, p. 273). Acrescentava-se a ela a utilização 

das escravas para a satisfação sexual da raça dominante. As duas atividades ligadas à questão 

moral e humana seriam aqui excludentes, dada a forma como foram efetivadas, negando o valor 

edificador e afirmativo que tanto o negro quanto o índio poderiam agregar. 
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Avançando para outro limite apontado em relação à obra do historiador em exame, em 

especial pelo grupo do Rio de Janeiro, ligado a João Luís Ribeiro Fragoso: a ênfase de Caio 

Prado aos aspectos macroeconômicos obstaculizaria a apreensão de uma significativa dinâmica 

interna da colônia. Os estudos procuram demonstrar que haveria um erro no modelo de 

interpretação do historiador em tela. Fragoso afirma, por exemplo, que a sociedade colonial 

apresentava uma dinâmica própria, não completamente subsumida às imposições externas, 

possuindo uma relativa independência frente ao mercado internacional. Ou seja, a colônia 

contaria com um mercado interno, de “acumulações endógenas”, e com uma “comunidade 

mercantil residente”. 

Pode-se afirmar, assim, que, na ânsia de privilegiar os aspectos internos da colônia, os 

novos pesquisadores têm confundido questões importantes. Como esclarece Fernando Novais, os 

trabalhos desse grupo, que segue o estudo de Maria Yedda Linhares, concentram-se sobre o fim 

do século XVIII, explicitando o que designam de capital residente, para demonstrar que não 

haveria a acumulação externa. Daí, prossegue o autor, elaboram produções afirmando o erro do 

modelo interpretativo. Filiam-se à concepção de Ciro Cardoso e de Gorender do modo de 

produção escravista nas suas articulações internas55. 

Para Novais, essas produções historiográficas desconsideram a não-incompatibilidade do 

modelo interpretativo que criticam com o desenvolvimento interno. Caio Prado demonstrou 

claramente que a contradição do sistema consistia justamente no fato de que a nossa economia 

produzia para fora, mas não conseguia fazê-lo sem desenvolver, ao mesmo tempo, o mercado 

interno. De maneira que essas publicações, a seu ver, têm o mérito de demonstrar a existência do 

mercado interno, já afirmado por Caio Prado. E vai mais longe: “Se eles lessem os trabalhos de 

Caio Prado Jr., de Celso Furtado, pelo menos, sem querer de saída procurar o que está errado para 

dizer que estão falando coisas novas, procurando saber como é que você aprofunda isso para ir 

em frente, eles chegariam a uma conclusão importante, que seria uma contribuição importante”. 

E arremata: “Eu acho incrível como as pessoas querem fazer todas elas uma ruptura 

epistemológica. Querem ‘fundar o saber’, ninguém se conforma em ter uma contribuição 

                                                 
55 Mesmo não sendo nosso foco discutir essa questão, vale assinalar que a demarcação de um novo modo de 
produção, o escravista, implica a criação de um novo universal, somente possível mediante a acentuação de aspectos 
singulares, com perda da particularidade histórica – o que, fundamentalmente, deve ser perseguido. A esse respeito 
ver Chasin (2000a; 1999).  
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importante. A academia é uma fogueira de vaidades, a mídia acentua isso” (NOVAIS, 2002, p. 

141). 

Do explicitado, clarifica-se que Caio Prado produziu uma obra que abriu caminhos para 

outras pesquisas56. Evidentemente, o historiador marxista não respondeu a todas as questões da 

realidade nacional, não se propôs a isto e nem teria condições de realizar tal façanha, dado que 

havia muito a desenvolver no campo da pesquisa histórica, implicando, no passado como hoje, 

um trabalho coletivo. Sem contar que nosso autor se situava no âmbito da macro, e não da micro-

história, própria das preocupações dos nossos dias. Contudo, não se pode perder de vista que a 

adoção do “materialismo histórico”, da determinação da esfera material, não obstaculizou a 

retratação de uma vida pulsante de indivíduos atuantes, sua constante preocupação. Formação do 

Brasil contemporâneo é exemplo lapidar desta questão: desfilam sob as nossas vistas a formação 

e conformação de uma sociabilidade, não de estruturas estáticas, mas de indivíduos construindo 

um modo específico de vida. A escrita, muitas vezes detalhada, força-nos a formar em nossa 

cabeça imagens de um Brasil em constituição, com indivíduos, natureza, trabalho, poder, religião, 

e as mazelas decorrentes das relações estabelecidas. 

Com isto, não procede imputar ausência de aspectos culturais nas análises de Caio Prado, 

lacuna que, segundo seus críticos, decorreria de sua visão macroeconômica, materialista, da 

história. Para a vertente da nova história brasileira, o sentido da colonização anularia as 

determinações da vida cotidiana. Equívoco claramente desmentido pela correta atenção às suas 

obras, de vez que Caio Prado, em verdade, especifica as determinações fundamentais dos homens 

em suas inter-relações com o mundo prático sensível. Ou seja, seus escritos primam pela 

explicitação de homens em seus dramas da vida cotidiana, como se observará ao longo dos 

capítulos com a demarcação do seu ideário. Como nos lembra o filósofo húngaro G. Lukács, por 

cultura humana entenda-se o conjunto de respostas dadas pelos homens às questões colocadas 

                                                 
56 Conforme Fernando Novais, “Há várias teses que foram feitas e que são boas, que saíram do livro de Caio Prado 
Jr. Por exemplo, há teses sobre os estancos no período colonial; há uma tese sobre a pesca da baleia, de Myriam 
Ellis. Há a rede da Mafalda Zamella, O abastecimento das capitanias em Minas Gerais no século XVIII, que é muito 
importante porque as rotas de abastecimento fizeram com que a economia colonial do século XVIII tivesse uma certa 
integração, ao contrário do que ocorreria na America Espanhola. Isso está em Caio Prado Jr.” (NOVAIS, 2007, p. 
139). Nesta mesma linha, indica-nos Emília Viotti, “Caio Prado Jr. foi o primeiro a valorizar a presença do 
trabalhador livre. Mais tarde, outros autores seguiram o mesmo caminho: Antonio Candido em Os parceiros do Rio 
Bonito, Lucília Herman em uma monografia sobre Guaratinguetá e Maria Isaura Pereira de Queiroz. Maria Sylvia 
ampliou debate. Sua obra foi um marco nesse sentido. Chamou a atenção para a importância dos chamados homens 
livres na formação da sociedade brasileira. Desde então a nossa historiografia passou a estudar esse segmento da 
sociedade.” (COSTA, 2007, p. 84).  
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pela vida social. Partindo dessa premissa, invalida-se tal imputação às obras do historiador 

marxista.  

Caio Prado é um investigador que se propôs conhecer o Brasil não apenas na teoria, mas 

também através de pesquisa empírica, empreendendo diversas viagens pelo país com tal 

finalidade. A investigação de uma ampla massa documental, bem como suas viagens, sem 

dúvida, enriqueceu a sua percepção da nossa realidade e o fez constatar a presença do passado em 

nosso presente e a manutenção do círculo vicioso, que teve sua gênese no período colonial, não 

foi rompido no processo de independência e, ainda, reiterado na república. 

Como já afirmado, nosso historiador realizou um trabalho pioneiro57, e é natural que uma 

obra com tais características corra o risco de imprecisões e fragilidades. Entretanto, elas devem 

ser apontadas a partir do próprio pensamento do autor, fugindo de inferências que o deturpem. Ao 

buscar a explicitação, não meramente repetida, do ideário de Caio Prado, nosso trabalho cumpre, 

por decorrência, o papel de desnudar as imputações. 

 Evidentemente, não pressupomos que as interpretações distanciadas do seu legítimo 

pensamento ocorram por má-fé dos analistas, mas que derivam da propositura analítica adotada, 

que encara o texto não nos seus lineamentos ontológicos, mas sob o prisma do saber eclético, 

intimamente vinculado à posição de classe, à consciência interessada, à filosofia que assumem, 

inviabilizando a captação do pensamento próprio do historiador marxista. Pensamento este que 

Caio Prado procurou sempre pautar pela não transigência, mesmo contrariando saberes 

instituídos pelo Partido ao qual se filiou. 

 

1.5 O Conhecimento como Primado da Ação Política 
 

A participação de Caio Prado no PCB não impediu as ácidas críticas aos seus modelos 

interpretativos da realidade nacional. Foi uma voz discordante e pouco influente no Partido, ao 

qual não se submeteu, bem como não se subjugou às diretrizes da III Internacional. Esse 

posicionamento divergente, iniciado em sua primeira obra (1933), estendeu-se por todas as suas 

análises, atingindo seu ápice em A revolução brasileira, tendo em vista o momento histórico em 
                                                 
57 Vale registro a impressão que causou em Orlando Gomes a publicação de Evolução política do Brasil: em O 
Imparcial, de Salvador, em 7 de março de 1934, escrevia que “Caio Prado desbrava, com firmeza, o caminho 
virgem, sem se deslumbrar com os seus encantos originais”. Por conta disso, fez “um livro honesto, sem exageros, 
nem vacilações. Certamente há imperfeições, e do ponto de vista marxista”. Contudo, “estas são atenuadas, não só 
por sua qualidade de pioneiro, como também pela escassez de elementos, nesse país que ignora religiosamente 
Marx”. De toda maneira, “com ou sem senões, nada há que se lhe compare no assunto” (GOMES, 1934, p. 1). 
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que foi produzida, 1966, logo após o golpe militar.  

Não se pode perder de vista, como nos lembra Sérgio Silva, que o golpe de 1964 foi um 

choque nas esquerdas, que se consideravam próximas do poder quando, em verdade, estavam 

somente longe do povo. O desalento foi total. Mas o historiador marxista foi um dos poucos que 

reagiram de pronto, o que é constatado pela sua resposta rápida aos acontecimentos. Para Silva, 

“O ânimo e a tranqüilidade de sua resposta de intelectual militante provavelmente estão ligados 

ao fato de já ser ele um antigo opositor da política nacionalista e democrática e das alianças com 

a burguesia nacional, desde os tempos da criação da Revista Brasiliense e de seus inúmeros 

artigos contra o governo Juscelino Kubitscheck” (SILVA, 1989, pp. 300-1). Acresça-se o fato de 

que Caio Prado não admitia a existência de uma burguesia nacional e democrática em luta contra 

o imperialismo e o latifúndio e a sua não filiação à imitação do modelo chinês, em moda naquele 

momento, e à falsa teoria marxista que apregoava a evolução unilinear dos modos de produção. 

De maneira que associou a derrota sofrida pelas esquerdas em 64 ao equívoco de aspirar a uma 

reforma agrária em desacordo com a realidade do nosso meio rural, bem como na crença na luta 

antiimperialista de uma burguesia antiimperialista. 

Para historiador marxista, não era lícito buscar soluções, ainda que carregadas de boas 

intenções, distantes de condições objetivas capazes de estimulá-las e efetivá-las. Baseado em 

princípios marxistas, afirmava: “É de Marx a observação tão justa e comprovada por todo o 

decorrer da história, que os problemas sociais nunca se propõem sem que, ao mesmo tempo, se 

proponha a solução deles, que não é, nem pode ser, forjada por nenhum cérebro iluminado, mas 

se apresenta, e aí há de ser desvendada e assinalada, no próprio contexto do problema que se 

oferece, e na dinâmica do processo em que essa problemática se propõe” (ARB, pp. 13-4). O 

autor discutia essas questões com vistas a alertar a esquerda brasileira, em especial o núcleo que 

intentava impelir a revolução, no tocante ao “tipo” ou à “natureza” de revolução que se pretendia 

concretizar. A seu ver, interrogar se ela era democrático-burguesa, socialista ou de outro tipo 

qualquer situava mal a problemática, e de um modo irresolúvel na prática, uma vez que a fixava 

no campo apriorístico. Não importavam as designações e esquemas teóricos determinados. De 

fato, “será pela consideração, análise e interpretação da conjuntura econômica, social e política 

real e concreta, procurando nela sua dinâmica própria, que se revelará tanto as contradições 

presentes, como igualmente as soluções que nela se encontram imanentes e que não precisam ser 

trazidas de fora do processo histórico e a ele aplicadas numa terapêutica de superciência que paira 
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acima das contingências históricas efetivamente presenciadas” (ARB, pp. 15-6). Afirmava-se a 

submissão à realidade concreta como condição fundamental de perceber os caminhos possíveis. 

Enfatizava que os equívocos da esquerda na análise da realidade brasileira – que se 

agravaram após a renúncia de Jânio Quadros – incorreram no “desastre de 1º de abril”. A 

esquerda, desfalcada de uma correta teoria da revolução, mostrou-se despreparada para 

encaminhar a complexidade dos fatos concretos que se dissociavam de seus esquemas 

preconcebidos. Por conta disso, não foi capaz de mobilizar as forças revolucionárias reais. No 

que diz respeito ao proletariado, foi incapaz de ultrapassar “reivindicações salariais imediatas”, 

donde “a precipitada inflação tornava fácil não apenas de levantar, como de conduzir a aparentes 

vitórias”. Mas, advertia, “Isso nas cidades, porque no campo, onde o assunto se apresentava 

muito mais complexo, a coisa era pior, pois as prédicas para uma massa trabalhadora rural 

fantasiada para a circunstância de campesinado do tipo europeu dos séculos XVIII e XIX, e as 

imprecações contra o ‘feudalismo’, não encontravam aí, nem podiam encontrar, nenhuma 

ressonância” (ARB, pp. 23-4). 

Constatava que essa situação das esquerdas brasileiras era sustentada por suas fragilidades 

teóricas, que as impedia de ver aonde desembocariam suas ações. Assim, a pretensão de uma 

revolução agrária, antifeudal e antiimperialista demonstrou sua falácia quando “uma simples 

passeata militar bastou para deitar por terra a aventura e dispersar sem maior esforço os iludidos 

pseudo-revolucionários”. Entretanto, “enquanto a aventura durou, foi a ilusão alimentada por 

grosseiros erros de interpretação teórica da realidade brasileira”. Referia-se ao fato de 

acreditarem que o Brasil vivenciava uma profunda e decisiva situação revolucionária. Visão esta 

que “deslumbrou e estimulou as esquerdas brasileiras – a sua parte honesta e sincera, sem dúvida, 

porque interesses personalistas também tiveram aí o seu papel – a prosseguirem em sua 

desacertada ação política”. Entretanto, por não se assentar em diretrizes corretas, foi incapaz de 

“despertar e mobilizar, senão em proporções mínimas e largamente insuficientes, as verdadeiras 

forças e os impulsos revolucionários. E que por isso se perdeu em estéril agitação” (ARB, p. 27). 

No diagnóstico da questão, avaliava que a falha da teoria da revolução brasileira deitava 

raízes no fato de ser elaborada num período em que se conhecia quase nada da realidade nacional, 

de ausência de vivência política e de nível reduzido de consciência revolucionária das massas 

laboradoras, especialmente no meio rural. Ela foi propagada ao longo do tempo com grandes 

lapsos, sem sofrer os necessários reparos radicais, sendo difundida como “dogma”. Acrescentava-
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se a esses componentes adversos à crítica de tal teorização o dogmatismo dominante no 

pensamento marxista, derivado dos sérios equívocos do stalinismo, de fúnebres conseqüências, a 

exemplo do ocorrido no Brasil, país ainda imaturo culturalmente. 

Caio Prado enfatizava que os primeiros elaboradores da teoria da revolução brasileira 

principiaram não do entendimento da situação econômica, política e social do país (por eles 

grandemente ignorada), mas de um arranjo teórico abstrato, preestabelecido. Tratava-se do 

esquema defendido da seqüencialidade dos modos de produção pelos quais passariam todos os 

países, incluso o Brasil. Essa evolução histórica realizada mediante etapas desaguaria, afinal, no 

socialismo. Identificava aí um erro básico, distante e estranho ao pensamento de Marx e mesmo 

dos clássicos do marxismo. Advertia que não existia no pensamento deles a noção de evolução 

histórica humana através de etapas invariáveis. Asseverava que a atenção dos clássicos esteve 

voltada para os povos europeus e que eles não estenderam suas conclusões para os demais povos. 

Ainda no deslindamento dessa problemática, Caio Prado fixava que a teorização marxista 

da revolução brasileira havia sido formulada em seus traços mais gerais na década de 1920, junto 

com os demais países coloniais ou semicoloniais e dependentes, isto é, países subsumidos ao 

imperialismo. Por não encontrarem no país um desenvolvimento apreciável, consideravam-nos, 

mediante o esquema apriorístico, em estágio de transição do sistema feudal para o capitalista. A 

sua próxima etapa revolucionária não poderia ser outra que não a “democrático-burguesa”, em 

seguimento ao modelo leninista voltado à Rússia tzarista. Era de surpreender que os criadores 

dessa teoria revolucionária não tivessem ao menos suspeitado das diversidades que apartavam os 

países asiáticos (“coloniais” e “semicoloniais”) dos países “dependentes” da América Latina. 

Mesmos os países latino-americanos tinham questões específicas que mereceriam atenção, a 

exemplo da questão dos povos indígenas,  

Embasado em suas análises anteriores, esclarecia: diferentemente do feudalismo europeu, 

inexistiu aqui uma clássica economia camponesa, de pequenos produtores. No Brasil, a extensa 

propriedade agrária tinha uma origem distinta, voltada para a produção em larga escala, com a 

utilização do trabalho escravo. Com a supressão da escravidão, instauraram-se relações de 

emprego ou locação de serviço, ainda que a remuneração não fosse sempre em dinheiro. De 

modo que esse trabalhador direcionava sua luta principal em direção distinta da do camponês. 

Diversamente de se encaminhar para a posse da terra, próprio do camponês, buscava 

fundamentalmente melhorar sua remuneração, que recebia na qualidade de empregado. 
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Dessa forma, os equívocos práticos da teoria da revolução brasileira advinham do 

esquema em que se assentava: garantir a transição da fase feudal ou semifeudal para o 

capitalismo e a democracia burguesa. Isso porque se baseou na literatura clássica mundial, 

desconsiderando o fato de que ela não tratou de países como o Brasil. A esse modelo anexou 

apenas a luta antiimperialista. E, como se não bastasse, para especificar essa luta, assentou-se em 

outro modelo alienígena, o dos países asiáticos explorados e subsumidos pelas grandes potências 

coloniais da Europa. Dessa junção resultou a caracterização econômica e social dos países latino-

americanos, constante no Programa da Internacional Comunista adotado pelo VI Congresso 

Mundial reunido em Moscou em 1928. 

Mesmo a questão do imperialismo ainda seguia o mimetismo no texto de 1949, como 

comprova o “Informe político” de Luís Carlos Prestes ao Comitê Nacional, aprovado sem cortes: 

“‘A luta do nosso povo contra a miséria, o atraso e a ignorância, a luta contra a exploração e a 

opressão crescentes, pelo progresso e pela democracia é, antes de tudo, a luta pela independência 

nacional, contra o jugo colonizador do imperialismo norte-americano. Mas é igualmente a luta 

contra os restos feudais, contra as formas pré-capitalistas de exploração, em que se baseia o 

imperialismo, adaptando-as aos seus interesses...’” (ARB, p. 66). A novidade apresentada em 

relação à Ásia e à África consistia apenas na restrição ao imperialismo norte-americano. 

Essa linha equivocada continuaria nos anos seguintes, de que é exemplo informe de 

Prestes, de 1954, em nome do Comitê Central, ao IV Congresso do Partido, também mantido sem 

restrições. Outra não foi a situação em 1964, como comprovava o último documento teórico 

publicado pela direção do PCB antes do golpe militar, “Teses para discussão preparatória do VI 

Congresso do Partido”, retomando as mesmas posições de 36 anos antes quanto à caracterização 

do nosso país por meio de modelos arbitrariamente generalizados. Todo esse procedimento 

levava nosso historiador a constatar que a distorcida compreensão das relações de trabalho, de 

classe e da economia, aliada à noção de uma burguesia nacional antiimperialista, contribuíram 

enormemente para graves equívocos na linha política adotada pela esquerda brasileira.  

Outro aspecto a que se ateve Caio Prado acerca da teoria da revolução brasileira foi a 

questão política, ou seja, quais forças sociais eram capazes de impulsionar as transformações 

necessárias e urgentes ao país. Avaliava que os trabalhadores rurais cumpriam um papel de relevo 

nesse processo, cabendo-lhes o estímulo da luta, uma vez que era no campo que mais se 

apresentava a face nefasta da nossa herança colonial. Contudo, abria o seguinte questionamento: 
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“estarão esses interessados, a massa trabalhadora rural, à altura da tarefa, e capacitados e 

decididos a levá-la adiante com a energia, intensidade e demais condições que se fazem 

necessárias e o caso exige? Referimo-nos naturalmente a uma ‘capacidade’ presente e incluída 

nas circunstâncias atuais ou pelo menos previsível num futuro próximo. De algo imediato, e não 

de projeções a longo e incerto prazo”. Ao que respondia prontamente: “Não resta dúvida /.../ a 

massa trabalhadora rural se encontra hoje em posição bem diferente de anos passados, quando o 

que a caracterizava era um conformismo poucas vezes interrompido por alguns raros surtos de 

reação” (ARB, p. 172). Essa posição assentava-se nos acontecimentos ocorridos no Nordeste, em 

especial em Pernambuco, no ano que antecedeu o golpe, que demonstravam que os trabalhadores 

rurais haviam adquirido ao menos consciência de sua força e que se dispuseram a lutar por uma 

condição melhor de vida. Concebia que a base legal para isso já existia – o Estatuto do 

Trabalhador Rural, que mesmo deficiente abria perspectivas para apoiar aquela luta. Mas advertia 

que os trabalhadores do campo necessitavam do conhecimento do como e do por onde 

desencadearem a luta. Essa disposição e esclarecimento viriam de fora, do proletariado urbano, a 

quem caberia a condução do processo. Avaliava que este estava apto para a tarefa até mesmo pela 

ligação que o atava aos trabalhadores rurais. 

A ligação advinha da condição desse próprio proletariado, que tinha origem comum com 

dos trabalhadores rurais, uma vez que oriundos do campo ou de próximo dele. No entanto, não 

era prioritariamente isto que os identificava, mas sim a posição de classe que os irmanava, isto é, 

o embate e as reivindicações de ambos eram comuns, bem como a classe a que se contrapunham, 

a burguesia. Essas questões abriam grandes perspectivas de união entre a classe trabalhadora 

rural e a urbana na ação revolucionária, juntando a potencialidade da primeira com a capacitação 

da segunda. 

Nosso autor lembrava que essa associação já fora aventada pelos comunistas, mas em 

seguimento às teses de Lenin referentes à unidade de “operários e camponeses”, tendo como 

parâmetro a Europa, e a Rússia tzarista em específico. Aqui as circunstâncias históricas eram 

distintas. Seguindo dogmaticamente uma análise particular, os nossos comunistas ignoraram as 

circunstâncias que propiciariam a associação entre os trabalhadores rurais e urbanos, 

descaminhando a luta política. Assim, “Era e ainda é tanto mais importante conduzir e estimular 

por essa forma a aliança do proletariado com os trabalhadores rurais, que, nas circunstâncias 

históricas em que se formou o proletariado brasileiro, ocorrem fatores negativos, os quais de 
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certo modo embaraçam o estabelecimento daquela aliança”. Isto porque “o trabalhador urbano 

forma no Brasil, e no que respeita ao conjunto da massa trabalhadora do país, uma categoria sob 

certos aspectos privilegiada. E assim se considera” (ARB, p. 175). A primeira tentativa do 

trabalhador urbano era de se afastar de sua origem, tendo em vista que considerava a sua vida 

atual superior à que tinha anteriormente. Mas “Relembrá-lo desses laços, e torná-lo consciente do 

fato de que, pelo menos no que respeita aos seus interesses econômicos e às perspectivas de suas 

lutas reivindicatórias, tais laços são indissolúveis, como se viu acima, contribuirá fortemente para 

o redespertar de uma solidariedade indispensável à consolidação da aliança de trabalhadores 

urbanos e rurais” (ARB, p. 175). 

Apenas mediante a organização do proletariado se efetivaria essa aliança entre os 

trabalhadores do campo e da cidade e se desenvolveria a luta no meio rural. Para tal, deveria 

principiar pela organização sindical dos trabalhadores rurais, ainda ausente na grande maioria dos 

casos. Isto porque “A organização sindical não significa apenas o enquadramento da luta 

reivindicatória, mas é igualmente a educação e elevação cultural dos trabalhadores. É 

principalmente através dela que o proletariado levará a seus irmãos do campo sua experiência, 

suas perspectivas; o que é da máxima importância na atual conjuntura histórica” (ARB, pp. 178-

9). Para desenvolver a atividade de sindicalização, dever-se-ia atentar para a necessidade de 

organizações sindicais em pequenos e médios centros urbanos, facilitando o contato entre os dois 

tipos de trabalhadores. Até mesmo porque nesses centros havia uma fluidez de uma categoria 

para outra, a exemplo do que ocorria nas pequenas indústrias, como as de beneficiamento de 

produtos agrícolas. 

Na esfera da política em geral, tratava-se de ampliar a liberdade democrática, de modo a 

garantir que os trabalhadores rurais tivessem vez e voz. Não implicava a desconsideração da 

aliança com outras categorias sociais e forças políticas – pois linha de ação livre, soberana, não 

era sinônimo de ilhar-se – mas não alianças feitas a portas fechadas, mediante acordos ilegítimos.  

Acreditava que a situação brasileira estava amadurecida para as alterações econômicas, 

políticas e sociais no caminho que apontavam os anseios da classe trabalhadora, sem os quais se 

comprometia a integração nacional e a melhoria da vida da maioria da sua população. No entanto, 

ressalvava, os recorrentes equívocos da esquerda redundaram no embaralhamento da política, de 

graves conseqüências para os trabalhadores. Colocava-se a tarefa de construir uma linha política 

autônoma, de formulação teórica calcada na realidade.  
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Esse posicionamento crítico de Caio Prado em relação às chamadas forças políticas 

progressistas, sintetizado na sua obra de 1966, já era estampado continuamente em seus escritos 

para a Revista Brasiliense. Afirmava e reafirmava constantemente o reboquismo das ações da 

esquerda, portadoras que eram de concepções teóricas distorcidas acerca da realidade histórica. 

Não poupava duras críticas inclusive ao Partido ao qual era filiado, o qual, por decorrência desse 

entendimento deformado, incorria em alianças espúrias e se distanciava das reais necessidades 

das classes trabalhadoras. 

Entre outros artigos, podemos citar “Panorama da política brasileira”, de 1961, em que 

Caio Prado procurava elucidar a pobreza e a falta de direcionamento da política de então. 

Considerava os quadros políticos brasileiros estéreis, submetidos a ações imediatistas e interesses 

particularistas. Sua crítica não se direcionava a políticos pensados individualmente, mas à 

estrutura político-partidária vigente, que se encontrava altamente corrompida e viciada. Estrutura 

identificada como oriunda de um esquema do passado, que remontava aos tempos de Vargas, mas 

que vinha se mantendo sem atualização. 

 Por conta dessa situação, mesmo os militantes bem-intencionados eram incapazes de dar 

outro tom, e os partidos acabavam por se limitar às lutas por cargos administrativos e 

posicionamentos políticos com vistas a atender à sua “clientela”, em detrimento de propor e 

encaminhar soluções para os verdadeiros problemas brasileiros. Exemplar foi a postura das forças 

políticas frente ao governo de Juscelino Kubitscheck (1956-61), de condução política e 

administrativa “antipopular” e “entreguista”. Estas forças não levaram em conta tais 

características, de modo que JK obteve o apoio da maioria das forças progressistas e populares, 

incluindo os comunistas, dirigida pela articulação do Partido Social Democrático (PSD) com o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)58. Em contrapartida, a União Democrática Brasileira (UDN) 

ficou na oposição, em que também estavam representantes do grande capital brasileiro e 

defensores do “entreguismo”. Oposição não contrária à política social e econômica conservadora 

                                                 
58 Caio Prado já havia criticado as forças populares e nacionalistas, em especial os comunistas, em artigo de 1960, 
“As eleições de 3 de outubro” (RB 32, 1960). Ao ficar claro o tipo de política financeira e econômica levada a cabo 
pelo governo JK, de promoção do grande capital, no seu entender, tais forças não tinham o direito de ignorá-la. Na 
sua concepção, foram incapazes de enxergar o que saltava aos olhos e permaneceram sustentando um governo que 
claramente contrariava seu programa político e suas idéias. Iludiram-se ao defender a política de desenvolvimento de 
JK, que tanto onerava a vida das camadas populares, cujos efeitos estavam visivelmente postos: alta inflação que 
corroía os salários e que, na outra ponta, multiplicava os lucros capitalistas. Afastados do proletariado e filiados a 
concepções teóricas que os faziam defender situações que contrariavam os interesses deste, os comunistas só podiam 
incorrer nos mesmos erros, o que foi comprovado pela eleição de JQ, vitória conseguida, em grande medida, em 
função dos votos do proletariado que eles deveriam, em tese, esclarecer e representar. 
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levada a cabo pelo governo JK, que defendia o que lhes interessava, mas oposição apenas no 

plano pobre das facções. Desenvolvia-se uma luta mesquinha entre a combinação PSD-PTB e a 

UDN, com a submissão das forças populares e progressistas do país. 

No essencial, o atrasado esquema partidário e o cenário político se repetiriam na eleição e 

governo de Jânio Quadros. Sua candidatura foi garantida principalmente pela UDN, que, 

aproveitando-se da popularidade de J. Quadros, consubstanciou-se na oposição ao governo JK e 

seus parceiros, a articulação PSD-PTB. 

O PSD e o PTB tomaram uma atitude partidária meramente tática ao adotarem a indicação 

de marechal Lott para disputar as eleições, que se confirmaria equivocada. Acreditava-se que o 

seu prestígio em relação às Forças Armadas seria importante na luta contra o forte candidato da 

UDN, já que foi ele o garante da posse de JK em 1955, contra as tentativas da UDN de impedi-la. 

Escolha tática, no caso do PTB, já que o candidato (quando na função de chefe militar em São 

Paulo) se valera de seu cargo para perseguições a jornalistas e imprensa popular, em nítida 

demonstração de sua ojeriza anticomunista e antipopular; bem como foi ele, na qualidade de 

ministro da Guerra, em 1957, que aprovou a cessão de Fernando de Noronha ao Exército dos 

Estados Unidos. Posicionamento conservador que em nenhum momento da campanha marechal 

Lott deixou de explicitar claramente. Uma candidatura desta natureza deveria ferir o pensamento 

político desse partido, que queria, contraditoriamente, apresentar uma pessoa com esse perfil 

como candidato “nacionalista” na disputa eleitoral presidencial de 1960.  

De modo que aquela campanha repôs, mais uma vez, o anacrônico dispositivo PSD-PTB 

contra UDN, num embate vazio de substância programática e ideológica de fato. Só que, agora, 

com resultantes mais danosos, pois o envolvimento das forças progressistas com uma candidatura 

tão expressamente conservadora abria as portas para que Jânio Quadros se valesse de sua 

“demagogia populista e esquerdizante” para ludibriar as massas populares e lhe garantir uma 

vitória estrondosa, antes nunca vista59. 

 Esse embaralhamento era facilitado pelo jogo que se desenvolvia na política, naquele 

momento. A UDN passava de oposição a situação, e o inverso ocorreria com a articulação PSD-

                                                 
59 Via na desorientação das forças progressistas um dos responsáveis pela vitória de Jânio Quadros e pelo 
posicionamento em face de seu governo. Não se tratava, como estava ocorrendo até aquele momento, de manter as 
atenções nos altos círculos do governo, nas idas e vindas de grupos que se debatiam no âmbito da política partidária, 
vazia de conteúdo ideológico. Nem de apoiar ou se opor a este ou àquele político, grupo, setor. Era o momento de se 
voltar para o povo, “a única força e o único fator capazes de forçar a política e a direção dos negócios públicos para 
os novos rumos que exigem os interesses nacionais e da grande massa da população brasileira” (E3O, RB 32, 1960, 
p. 16).  
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PTB. Iniciava-se a demolição do “pessedismo-petebista”, agravada pelos inquéritos 

administrativos contra sua “clientela”, enquanto ascendia ao poder, para se deliciar com suas 

vantagens, a “clientela” udenista. Nesse espaço de interesses clientelistas é que se desenvolveria a 

luta política brasileira, como de praxe. 

A renúncia de J. Quadros colocava abaixo o curto período de poder da UDN no governo. 

Na sua avaliação, tratava-se de uma tentativa derrotada de golpe branco, que logrou apenas o 

retorno da articulação PSD-PTB. A inércia que assolava a política brasileira naquele momento 

derivava da guerra da UDN contra a exclusão política e da defesa da combinação PSD-PTB 

contra aquelas ameaças. Por conta desta situação, os problemas candentes do país não tinham eco 

nem na situação nem na oposição, como ficaria claro pela letargia que tomava conta dos projetos 

sobre a reforma agrária. Ao contrário, o número excessivo de propostas cumpria mais o papel de 

confundir do que de trazer solução para a questão. Haja vista que, quando estava para ser 

discutida a questão do campo, aprovou-se rapidamente uma medida de transferência da cobrança 

do Imposto Territorial Rural para os municípios, neutralizando uma das armas mais significativas 

da reforma da estrutura agrária do país. 

Alertava que, se não fosse alterada a base político-partidária, esse tipo de coisa se 

ampliaria cada vez mais. Abriria caminho para que as reformas de que o país necessitava fossem 

debatidas na esfera “semi-acadêmica”, em que mesmo os políticos mais conservadores podiam 

apresentar sugestões progressistas porque tinham a convicção de que não passariam de “gestos 

sensacionalistas”, sem a menor possibilidade de efetivação prática. De modo que a configuração 

partidária deveria se dar sobre as bases de conteúdo, princípios, ideais e programas claramente 

definidos e planejados para serem implementados praticamente. Concebia que as forças 

populares e progressistas poderiam se destacar, se saíssem da condição de manobras de grupos 

para se voltarem para o que interessava: o povo e suas demandas. Os princípios deveriam sair daí, 

bem como “os quadros destinados a pôr em prática os mesmos princípios”. Isto é, “Os dirigentes 

e líderes políticos devem sair dos movimentos populares, ser expressão deles. E não o contrário, 

como vem acontecendo, com a mobilização popular servindo de mola propulsora e pedestal de 

ambições políticas personalistas e de facções, fantasiadas dessa ou daquela indumentária 

ideológica” (PPB, RB 38, 1961, p. 12). 

O autor em tela deslindava que as reformas estruturais de que o país precisava não 

poderiam se efetivar mediante o estabelecimento de leis feitas a despeito dos movimentos sociais 
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e que não fossem expressão deles. Somente a junção entre a ação legal e a popular poderia 

sustentar as reformas profundas de que o país carecia. Ou seja, para que a lei fosse expressão das 

verdadeiras necessidades populares, era nelas que deveria se inspirar, em vez de ser uma 

elaboração formal, alheia a quem visava a atender. A ação popular teria um papel fundamental: 

deveria garantir a aplicação dessas leis, que, do contrário, não passariam de princípios vazios e 

distantes de se efetivarem praticamente. 

Nesse sentido, a viabilidade de uma ação desse porte estaria ligada à destituição de 

“agrupamentos de cúpula” e à instituição de uma política de íntima vinculação com os 

movimentos sociais, somente possível quando os partidos se “reestruturarem em função de 

programas de ação efetiva no rumo da solução dos grandes problemas nacionais, e na base da 

organização popular, isto é, tomando por fulcro os movimentos populares onde encontrarão o 

impulso e cooperação necessários, e somente aí o encontrarão, para aquela ação” (PPB, RB 38, 

1961, p. 15).  

No Brasil, entretanto, os partidos estavam desencaixados, desestruturados e se constituíam 

em meros agrupamentos díspares, para fins eleitoreiros, de formação de legendas. Na 

apresentação de sua concepção de partido, afirmava que, para que fosse de fato representativo, 

antes de tudo deveria existir, ou seja, ter uma existência própria, ideologicamente definida. Isso 

porque “As idéias que dão corpo a um partido são aquelas que respondem às grandes questões em 

torno das quais se aglutina efetivamente o pensamento geral do país. Um programa de partido ou 

uma plataforma de governo devem dar resposta cabal e tão explícita quanto possível àquelas 

questões econômicas e sociais que se propõem mais agudamente na consciência popular” (PB, 

RB 8, 1956, p. 8). O reconhecimento dos partidos e o mérito de seus participantes advinham da 

condição de assimilarem estas questões, garantindo-lhes corpo e clareza, apresentando 

alternativas e soluções a serem apreciadas e decididas pelo povo. 

Decididamente, não era o que vinha ocorrendo no país, donde questões que apareciam de 

maneira confusa na consciência popular não encontravam eco, explicações ou alternativas 

construtivas nos organismos políticos. Os partidos precisariam levá-las para o âmbito político, 

dando-lhes uma formulação teórica apropriada e expondo-as ao debate e crivo públicos. Por esse 

exercício constante se criaria no país um “pensamento coletivo”, bem como uma “cultura 

popular” passíveis de conduzir adequadamente a esfera política brasileira, afastando 
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possibilidades de manifestações e caos destituídos de sentido60.  

Havia outro aspecto a ser considerado: o da democratização do país. Avaliava que a 

democracia propalada pelos políticos não passava de uma simples palavra, uma vez que reduzida 

ao chamado do povo para depósito de votos em urnas, aos discursos políticos nas ruas, à 

impressão de opinião de proprietários de maquinarias gráficas e de seus amigos. Ao contrário, 

“Democracia é antes e acima de tudo o conjunto de práticas através das quais se torne possível ao 

povo em geral adquirir consciência de seus problemas e necessidades, formar opinião sobre a 

maneira mais conveniente de resolver aqueles problemas e dar satisfação às necessidades; e 

finalmente fazer com que essa opinião seja levada em conta na administração pública do país” 

(PB, RB 8, 1956, p. 12). O Brasil clamava por uma verdadeira democracia, necessidade pungente 

para o desempenho sem sobressaltos das instituições políticas e administrações públicas.  

As críticas contundentes de Caio Prado às forças de esquerda da época e a denúncia de 

suas práticas reboquistas, de interesses individualistas e imediatistas, que descaminhavam os 

movimentos sociais, não significava que ele estivesse se posicionando a favor da abstenção 

político-partidária. Em suas próprias palavras: “Isso não quer dizer abstenção da vida político-

partidária, parlamentar e eleitoral, e sim a subordinação desta política à luta e às campanhas que 

se desenrolam no plano popular. Os comícios eleitorais e a tribuna devem servir essencialmente 

para a tarefa de esclarecimento, mobilização e organização populares” (E3O, RB 32, 1960, p. 16). 

Alertava que a situação brasileira não podia ser resumida em fórmulas primárias e resolvida com 

slogans simplórios. De modo que as forças progressistas, para realizar sua tarefa, precisavam 

lançar mão de outros mecanismos, como a utilização de sindicatos e associações de classe, entre 

outras, como forma de manter o contato direto com a população. Isso porque estariam nos locais 

apropriados para levar ao povo o esclarecimento da situação que o afligia, mas que na maioria 

das vezes não compreendia em toda sua dimensão. Entretanto, os defensores populares deveriam 

                                                 
60 Exemplar, no seu entendimento, era a relação da nossa economia com os grandes trustes internacionais. Conforme 
o historiador paulistano, não se tratava de um mero posicionamento a favor ou contra as finanças internacionais, mais 
de decidir qual a melhor forma de nos relacionarmos com elas, já que não podíamos nos privar desse contato, pois os 
trustes faziam parte da economia mundial e o Brasil, querendo ou não, estava a ela ligado. O que precisávamos era 
encontrar uma maneira de estruturar esta relação visando aos interesses nacionais. Aí estava a base do “nacionalismo 
econômico”, que consistia na idéia de que nosso país tinha interesses que podiam ou não ser os mesmos dos demais. 
Esse nacionalismo, a seu ver, havia muito se desenvolvendo no país, não encontrava respaldo nos organismos 
políticos oficiais. Quando muito, ocorriam posicionamentos em casos particulares, como o da Petrobrás, dos 
minerais atômicos e alguns de menor significado. Acreditava que, geralmente, eram posicionamentos pessoais 
imediatistas, e não partidários. Os partidos, quando se posicionaram em algum momento, fizeram-no mais por 
coação de acontecimentos do que por defesa de um princípio. 
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utilizar formas que de fato esclarecessem e educassem o povo, e não se valer de “tiradas” e 

recursos de cunho emocional que não teriam constância e efeito duradouros. Nosso autor tinha 

clareza de que não se tratava de uma tarefa curta e fácil, mas necessária, a única frutificadora e 

segura para conduzir as lutas sociais no país de maneira conseqüente – bastante diversa do 

imediatismo em que se lançou a política popular e nacionalista naquele momento. 

O historiador em tela assume, assim, de um lado a crítica à importação de modelos 

teóricos para avaliação da realidade nacional, a luta contra o imperialismo e as políticas 

governamentais que o favoreciam; e, de outro, a defesa de uma democracia que fosse para além 

dos meros aspectos institucionais e atuasse como fator de elevação da vida da população, donde a 

resolução da questão agrária assumia papel de relevo. 

Notabiliza-se, pelo visto até aqui, que o posicionamento assumido n’A revolução 

brasileira não era novidade e somente o momento histórico particular justificava a surpresa e a 

polêmica geradas. Seu posicionamento assentava-se no longo percurso de estudos sobre a 

realidade nacional, em que o retorno ao passado era condição para a compreensão do Brasil do 

presente. Nessa volta ao pretérito o autor apreendeu os traços históricos particulares da realidade 

brasileira, cuja gênese data do Brasil-colônia. É desta que se tratará no próximo Capítulo.  
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II – A GÊNESE HISTÓRICA DO CÍRCULO VICIOSO: 

O PERÍODO COLONIAL 
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2.1 Brasil: um Capítulo da História do Velho Mundo 

 

É importante demarcar que a concepção de Caio Prado acerca do sistema colonial foi um 

ganho para a historiografia brasileira. Explicações mais acuradas realizadas na década de 70 (do 

século XX) por Fernando Novais, em Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial 

(1777/1808), não tiram o brilho de sua análise pioneira, e por isto mesmo sujeita a imprecisões. O 

próprio Fernando Novais, em vários momentos, a exemplo de “Condições da privacidade na 

colônia”61, reconheceu que o ponto de partida de seu trabalho foram as análises empreendidas 

pelo historiador em análise neste trabalho.  

Em diversos textos reunidos em Aproximações – estudos de história e historiografia, este 

mesmo autor afirmou a importância de Caio Prado para a historiografia brasileira, a despeito de 

suas críticas. Considerava ter este fornecido com sua análise uma contribuição significativa, mas 

que, no seu esforço de captar a “categoria básica”, ficou no “meio do caminho”. O seu intento foi 

avançar na análise do historiador paulistano, quando do tratamento do sentido da colonização. Na 

sua concepção, nosso historiador indicou a exploração comercial, mas não a explicou, o que não 

implica desconsiderar o passo importante que deu ao tomar a colonização em seu conjunto, não 

somente a portuguesa.  

Não é lícito esquecer que falamos de um autor que já na década de 1930 contrariava a 

historiografia dominante e negava a existência de feudalismo no Brasil; na década de 40 

desdobrava suas análises, desmistificava mais clara e firmemente o sistema colonial do qual o 

Brasil era tributário e corolário. 

Pode-se afirmar que Caio Prado, afastando-se de análise histórica atada apenas aos 

aspectos singulares, procurou sempre entender nossa realidade inserida no contexto internacional. 

Entendia que o caráter da colonização do imenso território que constituiria o Brasil estava 

                                                 
61 Publicado em História da vida privada no Brasil v. I, 1997 e reeditado em Aproximações (2005). Em suas próprias 
palavras: “A partir das análises clássicas de Caio Prado Jr. (‘Sentido da colonização’), procuramos, em trabalho 
anterior [Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial], articular a exploração das colônias ao processo de 
formação do capitalismo; disso resultava que a colonização tinha um caráter essencialmente comercial, voltado para 
fora, mas, para além disso, compunha um mecanismo de estímulo à acumulação primitiva de capital mercantil 
autônomo no centro do sistema”. “A externalidade da acumulação aparece, pois, nesta análise, como a estrutura 
básica, no plano econômico, definidora da colonização.” (NOVAIS, 2005, p. 217). Dito de outro modo, 
sinteticamente, e com o autor, “a colonização do Novo Mundo, na Época Moderna, apresenta-se como peça de um 
sistema, instrumento da acumulação primitiva da época do capitalismo mercantil” (NOVAIS, 1986, p. 33). 
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intimamente relacionado aos acontecimentos do Velho Mundo, via expansão marítima européia, 

a partir do século XV.  

Notava claramente que os “descobrimentos” desse período constituíam, no essencial, 

apenas “um capítulo da história do comércio europeu”. E “É sempre como traficantes que os 

vários povos da Europa abordarão cada uma daquelas empresas” (HEB, 1986, pp. 14-5). Foi o 

que os portugueses fizeram na costa africana com a extração do marfim e do ouro e a captura e 

comércio de escravos; e na Índia, com as especiarias. Evitando ficar para trás, os espanhóis, 

acompanhados por ingleses, franceses e outros, buscaram um caminho que não o do seu 

concorrente para o Oriente. O “descobrimento” da América, de início, nada mais foi do que um 

empecilho a seus objetivos. Isto porque todos os esforços estavam voltados para a busca de um 

caminho admitido a priori. 

 Esse é um aspecto de suma importância para a compreensão dos rumos que tomariam 

nosso território, uma vez que evidenciava o espírito com que os nossos colonizadores olharam 

para a América. Esta terra não os motivava, uma vez que nela não encontraram nada de imediato 

que os seduzisse. Compreendia-se o descarte, de início, da idéia de povoamento. Era o comércio 

que os orientava. O Oriente os fascinava, e não um território primitivo que, aparentemente, nada 

tinha a oferecer. Sem contar o fato de que a Europa, no século XV, ainda sofria as conseqüências 

da peste que havia devastado sua população nos dois séculos anteriores, não podendo, naquele 

momento, sofrer sangrias62.  

Colonizar, para eles, assumia o mesmíssimo caráter do que antes realizavam, a 

implantação de simples feitorias, como os italianos já praticavam havia tempos no Mediterrâneo, 

bem como a Liga Hanseática no Báltico, os holandeses, ingleses e outros no extremo-Norte da 

Europa e no Levante, assim como os portugueses estabeleceram na África e na Índia. Contudo, 

na América isso não se mostrava tão simples, já que inviabilizaria os fins mercantis que 

pretendiam. Necessitava-se descartar a implantação de simples feitorias, com um pequeno 

número de pessoas para cuidar do negócio, defesa e administração; era necessário realizar um 

povoamento apto a abastecer e garantir as feitorias criadas, bem como ordenar a produção dos 

gêneros que atraíssem seu comércio. A intenção de povoar adveio daí. E Portugal, nesse sentido, 

                                                 
62 Segundo dados apresentados por Caio Prado, as probabilidades mais promissoras apontavam que a população 
européia ocidental, em 1500, não transpunha a do milênio que o antecedeu. 
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também foi pioneiro. Sua primeira empreitada, já com sucesso, foi nas ilhas do Atlântico, ainda 

no século XV. Repetiria essa experiência na América. 

Já em seu texto de 1933, o historiador paulistano clarificava que a colonização do imenso 

território que constituiria o Brasil não foi para Portugal um problema fácil. Possuía, nessa época, 

uma população pouco acima de um milhão de habitantes e tinha de manter as suas outras 

conquistas ultramarinas da África e Ásia. Mas o grande desenvolvimento marítimo que avultou 

sua história do século XV não foi resultante de excesso populacional, mas de uma burguesia 

comercial ávida de lucros, incapaz de ser saciada no pequeno território nacional. 

A burguesia comercial alcançara o primeiro plano com a ascensão do fundador da casa de 

Avis ao trono português. Burguesia que, para fugir do poderio dos nobres e da ameaça 

castelhana, representada pela figura da rainha Leonor Teles, garantira a Coroa portuguesa ao 

mestre de Avis. Explicava-se, assim, porque foi esta categoria social que recebeu as atenções do 

novo rei. Mas, exauridas as possibilidades do reino, sobrou somente o recurso da expansão, que 

se iniciou pela África, com a conquista de Ceuta, em 1415, e não parou mais. Continuaria, menos 

de meio século depois, na Índia (designação para os países distribuídos da saída do Mar 

Vermelho ao reino de Catai e à Ilha de Cipango), de onde chegavam as pérolas, pedras preciosas, 

especiarias e madeiras raras tão desejadas na Europa. Passava a ser esta a região com a qual 

pretendiam traficar e encontrar uma rota que levasse até ela tornava-se a meta principal dos 

navegantes portugueses. Nesse empenho, depararam no meio do caminho com uma terra imensa, 

“descoberta” por Cabral, que foi identificada por Vespucci como de nada a oferecer63.  

Nosso historiador evidenciava que o abandono – salvo as concessões para exploração do 

pau-brasil, única riqueza considerada aproveitável – foi a solução encontrada, e não poderia ser 

outra, para uma categoria social de comerciantes. Foi o que ocorreu nos 30 anos posteriores à 

conquista. Mas, preocupados com a possibilidade de perderem sua possessão sul-americana para 

aventureiros estranhos (Caio Prado lembrava que desde o início do “descobrimento” os franceses 

traficavam para a Europa madeira e produtos do nosso território), iniciaram a única forma de 

defesa possível: a colonização.  

Observa-se, assim, que o espírito que conduzia as ações dos nossos colonizadores, a busca 

por mercadorias comerciáveis, não encontrou aporte imediato em sua possessão americana. 

                                                 
63 Discussão sobre a expansão ultramarina européia, bem como as controvérsias acerca do “descobrimento” do 
Brasil, pode ser encontrada em Dias (1984). 
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Espírito este próprio de uma época histórica, a do capital comercial (o comércio era a base da 

produção e reprodução da vida), que condicionaria os rumos futuros de sua colônia: meio de 

sucção de riquezas para sustentar a metrópole. Essa motivação histórica foi detectada por Caio 

Prado e tomada como basilar na constituição do círculo vicioso do qual seríamos prisioneiros. Ela 

foi um elemento fundamental no modo de ser da nossa colonização, advinda, de início, da 

necessidade de posse e manutenção da terra conquistada.  

Para resolver a questão da colonização, a Coroa portuguesa lançou mão do projeto 

estabelecido nas suas possessões de Açores e Madeira, a criação de capitanias hereditárias, 

entregues à iniciativa privada, a quem pudesse assumir os custos do empreendimento. Livrava-se, 

assim, do ônus que, naquele momento, considerava não poder arcar. Mas tal processo, diante da 

imensidão do território, era custoso demais, de maneira que, quando da implantação do Governo 

Geral (1549), podia-se considerar colonizado Pernambuco, ao Norte, e São Vicente, ao Sul.  

Preocupado em deslindar a especificidade do sistema de capitanias estabelecido, o autor 

admitia que este assumiu, em seu início, características feudais. Os donatários não possuíam 

nenhum direito sobre a terra, sendo-lhe proibida a posse de mais de dez léguas (mas podendo 

alcançar até 16) de terra, divididas em várias partes. “Cabia-lhes contudo um direito eminente, 

quase soberano, sobre todo o território da capitania, e que se expressava por vários tributos: a 

redízima dos frutos; a dízima do quinto pago à Coroa, do ouro e das pedras preciosas; passagem 

dos rios etc.; o monopólio das marinhas, moendas de água e quaisquer outros engenhos; 

finalmente, o provimento dos ofícios e cargos públicos da capitania.”  (EPBE, p. 13) Todavia, 

apreendendo as diferenças – e contrariando saberes instituídos na esquerda –, enfatizou 

imediatamente: “Este ensaio de feudalismo não vingou. Decaiu com o sistema de colonização 

que o engendrara, e com ele desapareceu sem deixar traço algum de relevo na formação histórica 

do Brasil” (EPBE, p. 13). Já em 1549, com a implantação do Governo Geral, iniciou-se a 

retomada das capitanias doadas pela Coroa portuguesa. Esclarecia que os forais dos donatários 

instituíam “que as terras fossem distribuídas em sesmarias aos moradores”, sendo que “A 

propriedade do sesmeiro era alodial”, ou seja, “plena, não consagrando outros ônus que não o 

pagamento da dízima da Ordem de Cristo, que afinal não passa de um simples imposto, e outras 

restrições, como os monopólios reais, servidões públicas de águas, caminhos etc.”. Não havia aí 

relação de natureza feudal ou vassalagem, uma vez que as terras “eram alienáveis por livre 

disposição dos proprietários e não criavam laço algum de dependência pessoal. Só muito mais 
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tarde, de 1780 em diante, passam as cartas de dada de terras a registrar a cláusula de foro” 

(EPBE, pp. 14-5). O que de fato determinava as sesmarias era a obrigação do seu aproveitamento 

por parte do beneficiário dentro de certo prazo, o qual sofria variações. Temos nesta passagem (e 

nas outras à frente) a evidência dos rumos perseguidos pelo nosso historiador ao longo da vida: a 

correção da análise, somente possível mediante a apreensão das distinções históricas (sempre 

assentada em rica base documental). Com isto, já em sua obra inaugural feria as proposituras do 

Partido ao qual se filiara.  

O interesse dos donatários e da Coroa era a distribuição para quem tivesse recursos. 

Convinha-lhes a produtividade, garantia de seus rendimentos. De forma que a escolha dos 

proprietários da colônia subsumiu-se exclusivamente aos recursos materiais e habilidade que cada 

um possuía para levar à frente o empreendimento dado ou ocupado sem título legal. Constatava 

que, em geral, os contemplados eram pessoas de posses, possuidores de escravos e outros bens, e 

que as terras ganhas geralmente estavam acima das necessidades64. Notava-se que no Brasil 

colonial a posse da terra a quem estava destituído de condições de explorá-la não tinha relevo. 

Havia aí, a seu ver, uma diferenciação clara da nossa formação em relação à da Europa medieval 

livre da invasão dos bárbaros e que confundia nossos estudiosos. Estes desconsideravam o fato de 

que os conquistadores descidos do Norte depararam lá com uma população estabilizada e 

relativamente espessa, que já praticava a agricultura como meio de subsistência único. Por este 

motivo, “O predomínio econômico e político dos senhores feudais resultou assim direta e 

unicamente da apropriação do solo, o que automaticamente gerava em relação a eles os laços de 

dependência dos primitivos ocupantes”. Diferente do que ocorreu aqui, uma vez que nossa 

organização político-econômica não derivou da “superposição de uma classe sobre uma estrutura 

social já constituída, superposição esta resultante da apropriação e monopolização do solo”. Ou 

seja, “Faltou-nos este caráter econômico fundamental do feudalismo europeu” (EPBE, p. 16). 

Asseverava ser esta uma diferença fundamental a que os defensores da idéia de existência 

de feudalismo no Brasil não davam a devida atenção. Esses argumentos eram direcionados, em 

especial, aos que, assentados em semelhanças superficiais, estabeleciam paralelos sem 

                                                 
64 Como bem registrara um cronista do Brasil-colônia, Frei Gaspar: “no Brasil, onde a todos se dava de graça mais 
terra do que lhe era necessária, e quanta os moradores pediam, ninguém teria necessidade de lavrar prédios alheios, 
obrigando-se à solução de foros anuais; por isso, ou nunca, ou só depois de alguns séculos chegariam a ser 
permanentes as casas ricas”. De modo que, “Neste Estado, /.../ vive com suma indigência quem não negocia ou 
carece de escravos; e o mais é que para alguém ser rico não basta possuir escravatura, a qual nenhuma conveniência 
faz a seus senhores se estes são pouco laboriosos, e não feitorizam pessoalmente aos ditos seus escravos” (apud 
EPBE, p. 16). 



88 
 

fundamentos reais. Em crítica firme, afirmava: “Podemos falar num feudalismo brasileiro apenas 

como figura de retórica, mas absolutamente para exprimir um paralelismo, que não existe, entre 

nossa economia e a da Europa medieval” (EPBE, nota de rodapé, p. 16). Trata-se de um aspecto 

importante da análise elaborada por Caio Prado e que o distingue do pensamento de esquerda do 

seu tempo, pautado em modelos teóricos externos à realidade brasileira. Isto toma vulto se 

considerarmos tratar-se de um posicionamento do historiador paulistano em tempos em que o 

marxismo era pouco conhecido no país e menos ainda análises nesta perspectiva. Suas afirmações 

inauguraram, em 1933, a tônica da historiografia que desenvolveria em seus estudos posteriores: 

uma historiografia mais preocupada com as distinções e menos com as semelhanças históricas.  

Isto lhe possibilitou apreender as variações sofridas pelo processo de colonização das 

colônias americanas, de acordo com o que pudessem oferecer em produtos que interessassem ao 

mercado europeu. Evidentemente, nenhuma nação pretendia mais do que a retirada de gêneros 

extrativos, de forma que tais colônias assumiam ainda o caráter de simples feitorias: no nosso 

caso, as madeiras de construção ou tinturaria (não somente aí), a exemplo do pau-brasil; na Nova 

Inglaterra, as peles de animais e a pesca. No México e no Peru, os espanhóis tiveram mais sorte, 

pois encontraram desde logo os metais preciosos, a prata e o ouro. Entretanto, estes metais não se 

mostraram tão propagados quanto os primeiros conquistadores esperavam. Na maior parte da 

América, no início, concentraram-se nas madeiras, na pesca, nas peles. O povoamento, seu 

desenvolvimento e oscilações dependeram do progresso maior ou menor dessas atividades. 

Posteriormente, instalar-se-ia a agricultura, originando uma base econômica indelével. 

O autor não perdia de vista, contudo, que existiam duas áreas distintas, afora daquela em 

que se encontraram metais preciosos, onde a colonização assumiu caminhos completamente 

diversificados: as zonas temperadas, de um lado, e tropical e subtropical, do outro. A povoação 

da região temperada ocorreu após o século XVII, por motivações específicas: a conjuntura 

interna do Velho Mundo, em especial da Inglaterra, a saber, as lutas político-religiosas que 

deslocaram para o território americano contingentes populacionais que buscavam refúgio para 

permanecerem com suas crenças. Tratou-se de um longo processo que ocorreu com variações até 

o século XIX65. Além da questão político-religiosa, outra contribuiu para esse afluxo: a 

modificação econômica ocorrida na Inglaterra a partir do século XVI, com a transformação 

                                                 
65 Por mais de dois séculos a América foi depositária dos embates político-religiosos da Europa. Isto atingiu também 
– em menor intensidade, por estar mais distante – o nosso território, que abrigou huguenotes franceses. 
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maciça dos campos de áreas cultiváveis em pastagens de carneiros, visando ao fornecimento de lã 

para a principiante indústria têxtil. A emigração para a América também ocorreu para as colônias 

temperadas. Quando não era possível decidir, os imigrantes aportavam nas regiões subtropicais 

da América do Norte, mas grande parte convergia posteriormente para as colônias temperadas.  

Pode-se afirmar, sinteticamente, que não foram motivações ligadas ao tráfico ou a 

aventuras que determinaram a ocupação intensa dessas regiões. Os colonos daí perseguiam a 

construção de um mundo novo, que assegurasse o que os países de origem não podiam mais 

oferecer. Como resultante desta intenção e do meio físico, instalaram uma sociedade, ainda que 

com características próprias, análoga à de origem.  

A ocupação e povoamento da zona tropical e subtropical da América foi distinta, a 

começar pelo meio físico diverso daquele dos colonizadores. O historiador marxista considerava 

“falsa”, se colocada em termos absolutos, a explicação da “inadaptabilidade do branco aos 

trópicos”. Mas, desconsiderando os exageros, não deixava de ser legítimo para os primeiros que 

aqui chegaram. Isto porque se tratava de uma natureza inóspita, desfavorável ao colono 

despreparado, de resistência insuficiente. Mesmo os primeiros povoadores da zona temperada, 

ainda submissos à natureza, tiveram dificuldades, e apenas de um processo de seleção se originou 

o ianque, que abriu caminho para as novas levas de colonos. Avaliava que, se em uma região de 

condições próximas à da Europa isso ocorreu, as dificuldades com que depararam os colonos dos 

trópicos foram infinitamente maiores.  

Os colonos dos trópicos precisaram de motivações mais intensas para enfrentar essas 

condições naturais adversas. Todavia, de limites elas se tornaram atrativos, uma vez que 

possibilitaram a produção de gêneros necessários à Europa. Contudo, tal interesse não foi 

acompanhado da disposição para o trabalho físico. O colonizador veio na condição de condutor 

da produção de gêneros de vasto interesse comercial, no intuito de que outros laborassem para ele 

– somente contra a vontade na posição de trabalhador. Nos trópicos o caráter que tomou a 

exploração agrária reforçou esta inclinação e discriminação, o da produção em ampla escala, em 

grandes unidades produtoras (fazendas, engenhos, plantações), em que se concentrava um 

significativo número de trabalhadores. Por conseqüência, aqui não se destacou o trabalhador 

branco.  

Em síntese, pode-se afirmar que os caminhos tomados pelas colônias dos trópicos e as da 

área temperada americanos foram distintos. Nestas últimas, rumaram para o povoamento, e nas 
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primeiras, eminentemente, para a exploração66, ainda que não como simples feitorias, mas 

conservando uma elevada característica mercantil, isto é, “Será a empresa do colono branco, que 

reúne à natureza, pródiga em recursos aproveitáveis para a produção de gêneros de grande valor 

comercial, o trabalho recrutado entre raças inferiores que domina: indígenas ou negros africanos 

importados”. Houve uma acomodação entre os tradicionais propósitos mercantis (que marcaram 

o princípio do alargamento ultramarino europeu e que foram mantidos) e as novas circunstâncias 

em que se efetivou o empreendimento. Se esses propósitos passaram para a segunda posição nas 

colônias de áreas temperadas, aqui não somente fixaram como assinalaram intensamente a sua 

face e prescreveram seu destino: “No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a 

colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a 

antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos 

naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu” (FBC, p. 31). Enfatizava que 

este foi o real sentido da colonização nos trópicos, de que o Brasil é derivado. O autor explicava 

os elementos (econômicos, sociais, políticos) primordiais da constituição e desenvolvimento 

históricos dos trópicos americanos e concluía que a adoção e o não rompimento com o caminho 

de colonização nos legou um destino trágico: a reiteração de um desenvolvimento insuficiente, 

excludente e um atraso crônico. 

Para Caio Prado, cada sociedade humana tinha um “sentido”67 na sua evolução, notado 

não “nos pormenores de sua história”, mas, sim, “no conjunto dos fatos e acontecimentos 

essenciais que constituem um largo período de tempo”. Para apreendê-lo era necessário apartá-lo 

do “cipoal de incidentes secundários” e concentrar-se na “linha mestra e ininterrupta de 

acontecimentos que se sucedem em ordem rigorosa, e dirigida sempre numa determinada 

                                                 
66 Em Conversas com historiadores, ao comentar sobre o seu contato com os textos de Caio Prado, Sérgio Buarque e 
Gilberto Freyre, Alencastro aborda a questão da colônia de povoamento e exploração. Vejamos como a concebe: “Li 
todos e hoje tenho uma idéia bem mais clara sobre a interpretação deles. Penso que eles pagaram um tributo 
excessivo a um enfoque que não distinguia suficientemente a Primeira Expansão Colonial (1450-1820) da Segunda 
Expansão Colonial (1870-1956). A idéia do território como valor econômico não existia na Primeira. Ninguém 
estava querendo conquistar espaço vazio de mercadorias, o que se queria eram áreas mercantis acessadas através de 
feitorias. A distinção entre ‘colônia de exploração’ e ‘colônia de povoamento’ só vale para a Segunda Expansão 
Européia. Foi concebida pelo Leroy-Beaulieu em 1874, justamente para caracterizar o que estava ocorrendo na 
África e na Ásia naquela época. Caio Prado Jr. introduziu essa distinção no estudo do Brasil colonial, Fernando 
Novais retomou-a e os manuais de História do Brasil espalharam-na pelo país inteiro. Mas é uma idéia equivocada 
para explicar o Antigo Sistema Colonial. A distinção deriva da idéia de estado-nação que é típica do século XIX” 
(ALENCASTRO, 2002, p. 257). Avaliamos que esta distinção realizada por Caio Prado para o entendimento da 
nossa especificidade histórica cumpre o papel de demarcar os motivos pelos quais se fixou o caráter exógeno e 
excludente da nossa economia, portanto, do sentido da colonização brasileira. 
67 A análise desta categoria em Caio Prado, alinhada com os seus escritos filosóficos, pode ser encontrada no artigo 
de Jorge Grespan (2008). 
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orientação”. Qualquer momento ou aspecto da história de uma nação analisado deveria se pautar 

nesse indicativo, de vez que “todos os momentos e aspectos não são senão partes, por si só 

incompletas, de um todo que deve ser sempre o objetivo último do historiador, por mais 

particularista que seja” (FBC, p. 19). 

Se tomada dessa perspectiva, a história tornava-se explicável, compreensível: “Os 

pormenores e incidentes mais ou menos complexos que constituem a trama de sua história, e que 

ameaçam por vezes nublar o que verdadeiramente forma a linha mestra que a define, passam para 

o segundo plano; e só então nos é dado alcançar o sentido daquela evolução, compreendê-la, 

explicá-la” (FBC, p. 20). A análise da história brasileira, na sua concepção, somente poderia ser 

adequadamente apreendida se o investigador se balizasse por tais parâmetros. 

 Destacava a necessidade, nesse processo de captação das determinações históricas, de o 

historiador estar sempre atento ao todo. No caso do entendimento da colonização brasileira, isso 

implicava entender as motivações que a geraram: “Estamos tão acostumados em nos ocupar com 

o fato da colonização brasileira que a iniciativa dela, os motivos que a inspiraram e 

determinaram, os rumos que tomou em virtude daqueles impulsos iniciais se perdem de vista”. 

De modo que “Ela aparece como um acontecimento fatal e necessário, derivado natural e 

espontaneamente do simples fato do descobrimento. E os rumos que tomou também se afiguram 

como resultados exclusivos daquele fato”. Com isto, “Esquecemos aí os antecedentes que se 

acumulam atrás de tais ocorrências e o grande número de circunstâncias particulares que ditaram 

as normas a seguir” (FBC, p. 21). 

E o sentido da nossa história, apreendido pelo historiador marxista, não foi outro que não 

“o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais 

de grande importância”. E “Tudo mais que nela existe, e que é aliás de pouca monta, será 

subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele fim 

essencial” (FBC, p. 119). Uma visualização nítida da nossa condição o levou a concluir 

convictamente: “Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos 

constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; 

depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto”. A nossa 

economia e sociedade organizaram-se em atendimento aos interesses desse comércio. E mais, 

este propósito inicial se alargou e manteve-se reinante, comprometendo o destino do Brasil. Ele 

não ignorava que “Haverá resultantes secundárias que tendem para algo de mais elevado; mas 
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elas ainda mal se fazem notar”. Isto porque “O ‘sentido’ da evolução brasileira, que é o que 

estamos aqui indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial da colonização” (FBC, pp. 31-

2). 

Na ampliação dessa percepção, constatava a instauração de uma economia que se movia 

em ciclos econômicos (de acordo com o produto em alta no mercado europeu), voltada para os 

interesses externos, incapaz de se desatar dos propósitos iniciais da colonização e estabelecer 

uma trajetória própria. Caracteres econômicos que resvalavam para o todo social, 

comprometendo a instauração de uma sociabilidade mais humana. Este sentido da colonização 

apreendido pelo historiador marxista foi um ganho para o entendimento da nossa particularidade 

histórica e perfez todos os estudos do autor, que constatou que os períodos da nossa história 

carregavam a marca deste traço constitutivo, deste sentido sempre presente e substância do 

círculo vicioso do qual a economia cíclica é um dos elementos. 

 

2.2 A Economia Cíclica: Ascensão e Declínio 
 

A questão dos ciclos econômicos foi introduzida na historiografia brasileira por Roberto 

Simonsen, herdada do historiador português João Lúcio de Azevedo (também trabalhada em 

Evolução econômica do Brasil, de João Frederico Normano, publicada em 1935, nos Estados 

Unidos, traduzida e editada em português em 1938). Pela primeira vez, com Simonsen, nossa 

história econômica passava a ser explicada a partir de seus principais ciclos de exportação, 

conforme evidenciava sua publicação, de 1937, História econômica do Brasil (1500-1820). Tanto 

o livro de Normano quanto o de Simonsen não empolgaram o historiador marxista, conforme se 

constata nos comentários constantes na bibliografia de sua História econômica do Brasil. Sobre o 

primeiro (citada a edição em inglês), registrou: “trabalho superficial e apressado, com algumas 

perspectivas de conjunto interessantes” (HEB, p. 359); sobre o segundo: “trabalho sobretudo 

informativo” (HEB, p. 360). Tais ponderações tomam significado se entendermos os propósitos 

ousados de Caio Prado em sua obra de 1945: trata-se da análise dos fundamentos econômicos da 

sociabilidade brasileira, largamente ancorada em Formação do Brasil contemporâneo. 

Nota-se que, distintamente do esquematismo próprio da teoria economicista, os ciclos 

econômicos em Caio Prado implicam a reiteração do sentido da colonização. Com nosso autor os 

ciclos passaram a ser considerados a partir de uma crítica inovadora – a marxista. Para Gorender, 

Caio Prado, em Formação do Brasil contemporâneo, superou a estreiteza que representava a 
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teoria dos ciclos ao negar-se a tomá-los como “épocas” ou “sistemas econômicos”. 

Diversamente, “descobriu neles manifestações seqüenciais de algo mais profundo, de uma 

realidade permanente e imanente – a estrutura exportadora da economia colonial” (GORENDER, 

1988, p. 3). 

O historiador em tela evidenciou que nossa economia se ateve à produção de um número 

reduzido de produtos tropicais exportáveis para o mercado europeu e se assentou numa economia 

cíclica. Toda a estrutura político-administrativa e social foi resultante desta condição, que 

marcaria fortemente os rumos futuros do país. Entretanto, requer ressalvar que essa demarcação 

da reiteração não implica um determinismo, um pessimismo ou mesmo um juízo de valor do 

autor, mas a constatação dos traços constitutivos essenciais da nossa sociabilidade, advindos do 

caráter de nossa colonização. 

 Como vimos, a economia colonial brasileira estava umbilicalmente ligada ao sentido que 

a colonização assumiu: fornecer gêneros tropicais e minerais que atendessem ao interesse do 

comércio europeu. Era visível a submissão a tal fim, de modo que todo o restante foi acessório e 

voltado exclusivamente para garantir aquela finalidade. A organização econômica do país visava 

a assegurar este objetivo. Na ausência da descoberta imediata de minérios, a agricultura foi a 

alternativa encontrada para garantir a posse do território.  

Na elucidação do alicerce da agricultura colonial, constatava como sua estrutura a grande 

propriedade monocultural cultivada por escravos. Inscrevia que esta organização era decorrência 

do objetivo que seduziu os colonizadores, o da exploração. O colono intentava ser o condutor de 

um grande negócio, não um trabalhador ou mero povoador. Pode-se dizer que “A grande 

exploração agrária” era decorrência “natural” e imprescindível de tal “conjunto”, derivação 

daquelas “circunstâncias” que encetaram a posse e utilização do território que seria o Brasil, a 

saber, “o caráter tropical da terra, os objetivos que animam os colonizadores, as condições gerais 

desta nova ordem econômica do mundo que se inaugura com os grandes descobrimentos 

ultramarinos, e na qual a Europa temperada figurará no centro de um vasto sistema que se estende 

para os trópicos a fim de ir buscar neles os gêneros que aquele centro reclama e que só eles 

podem fornecer” (FBC, pp. 119-20). Esses foram os fatores determinantes na estrutura agrária 

desse período. Estrutura esta marcada por três caracteres: grande propriedade rural, monocultura 

e trabalho escravo. Eram partes que se ajustavam e se completavam e, mais, originaram-se 

imediatamente dos fatores indicados e elementos basilares do círculo vicioso instaurado.  
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Caio Prado deslindava a motivação das três formas elencadas: quanto à grande 

propriedade, concebia que a extensão das terras concedidas em seu início se justificava pelo 

interesse do reino em garantir a posse do vasto território de sua possessão americana. Até mesmo 

porque os colonos não aceitariam condições diversas, tendo em vista seus objetivos. A política 

lusitana se voltou, assim, para a implantação de um sistema agrário assentado na grande 

propriedade e não cogitou outra possibilidade (exceto no século XVIII, com os açorianos em 

Santa Catarina e no Rio Grande do Sul). Já a monocultura se ligava à grande propriedade tropical 

e eram ambas resultantes da mesma condição – a produção de gêneros que fossem lucrativos. De 

forma que era natural que todos os esforços se voltassem para esta produção, acrescendo-se o fato 

de que uma produção que contasse com força de trabalho desqualificada não podia ser 

diversificada e de nível técnico elevado. O trabalho escravo decorria dessa conjuntura. Uma 

atividade de tal natureza somente se viabilizaria com grande número de trabalhadores. Portugal 

não podia oferecer este contingente e nem os colonos vinham para se engajar nesta posição. A 

escravidão passava a ser uma exigência, justificando-se o ressurgimento de algo já em declínio 

em fins do Império Romano. Considerava o nosso indígena – diferentemente do encontrado no 

México e nos países andinos – de baixo desenvolvimento cultural e avesso a ocupações 

sedentárias. Por isso resistiu a uma situação tão distante da sua, sendo aniquilado em grande 

escala e mostrando-se inadequado para a lavoura – somente utilizado em regiões de baixa 

expressão econômica – e rapidamente substituído pelo negro africano, a ponto de, no fim do 

período colonial, um terço da população se formado por escravos negros. “Estes três elementos se 

conjugam num sistema típico, a ‘grande exploração rural’, isto é, a reunião numa mesma unidade 

produtora de grande número de indivíduos; é isto que constitui a célula fundamental da economia 

agrária brasileira”. E, como decorrência, “constituirá também a base principal em que assenta 

toda a estrutura do país, econômica e social” (FBC, pp. 122-3)68. 

                                                 
68 Nosso historiador esclarecia que mesmo a mineração, que assumiu no século XVIII a primazia econômica, salvo 
as diferenças técnicas, organizou-se como a agricultura – grandes unidades laboradas por escravos. Os “faiscadores” 
– que atingiram significado e que equivaliam ao pequeno lavrador independente da agricultura – já eram da fase 
decadente da mineração. Também registrava que a atividade extrativa (praticamente restrita ao vale do Amazonas) 
teve uma organização econômica distinta, uma vez que não se assentou na propriedade territorial, pois a colheita não 
era feita em áreas definidas. Tinha-se liberdade de extrair o cacau, a noz de pixurim, entre outros gêneros 
espontâneos da floresta amazônica. Não se tratava de uma atividade regular, e sim de uma extração tosca e 
subsumida à estação apropriada para a colheita. Todavia, firmava, salvo isto, tal extração não se diferenciava dos 
outros setores da atividade da colônia nem na estruturação econômica nem na organização do trabalho. Existia 
também aí o “empresário” (ainda que não como o proprietário fundiário, a exemplo do fazendeiro e do minerador) 
que explorava e comandava, como aqueles, um grande número de força de trabalho que laborava para ele. 
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Paralelas às atividades basilares, sustentáculos da existência da economia colonial, 

existiam outras, secundárias, não voltadas para o comércio exterior, mas que garantiam e 

possibilitavam o exercício das primeiras, como a pecuária e algumas produções agrícolas. Com 

isto, explicitavam-se claramente as motivações e o ajustamento do tripé instaurado (grande 

propriedade, monocultura, trabalho escravo). Tripé este que foi se fixando ao longo da história 

brasileira, com inúmeras contradições, de forma que nem o fim da escravidão foi suficiente para 

romper com a grande propriedade monocultural e com o estatuto colonial.  

Para Caio Prado, era inequívoco que a origem da esplêndida bonança que evidenciava a 

economia colonial era fruto desse regime de trabalho e propriedade, que legava à maioria da 

população um insignificante padrão de vida, quando não apenas vegetativo. Assim se organizou a 

nossa colonização, que não sofreu alterações essenciais nos três primeiros séculos de sua história; 

mais do que isso, procurou-se estendê-lo às outras regiões descolonizadas69.  

Já na teoria econômica da época tinha-se clareza dessa situação de submissão da colônia 

aos interesses da metrópole, de que é exemplo um escrito, provavelmente do último quartel do 

século XVIII, de autor desconhecido, Roteiro do Maranhão a Goiás, e que, na sua concepção, 

encerrava a mais coerente síntese da economia daquele período. Em seus termos: “O que o autor 

em suma procura expor e demonstrar é que as colônias existem e são estabelecidas em benefício 

exclusivo da metrópole”. Sendo que “este benefício se realiza pela produção e exportação, para 

ela, de gêneros de que necessita, não só para si própria, mas para comerciar com o supérfluo no 

estrangeiro; que, finalmente, o povoamento e organização das colônias devem subordinar-se a 

tais objetivos, e não lhes compete se ocuparem em atividades que não interessem ao comércio 

metropolitano”. E, acrescentava, “Admite no máximo, mas como exceção apenas, a produção de 

certos gêneros estritamente necessários à subsistência da população e que seria impraticável 

trazer de fora” (FBC, p. 126). Aqui havia nada mais do que o reconhecimento de um fato 

existente, já que evidenciava a substância da nossa economia. Ou seja, a colônia existia para 

fornecer à metrópole açúcar, tabaco, ouro, diamantes, algodão, entre outros. Orientação que 

                                                 
69 De acordo com Caio Prado, contudo, agora contando com certos complicadores como a ampliação da população, 
que já impunha um elemento de modificação, uma vez que implicava a implantação e progresso do mercado interno, 
não voltado unicamente para o mercado externo. Este setor tomava corpo, ainda que de forma mais quantitativa do 
que qualitativa. Mas, no seu entender, em essência, continuávamos, três séculos após o princípio da colonização, 
aquela mesma colônia intrinsecamente ligada – ainda que não submissa política e administrativamente – à economia 
européia. Configurava-se como “simples fornecedora de mercadorias para o seu comércio. Empresa de colonos 
brancos acionada pelo braço de raças estranhas, dominadas mas ainda não fundidas na sociedade colonial” (FBC, p. 
125). 
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condicionaria toda a evolução futura do nosso território, mesmo quando livre do reino lusitano. 

Permaneceria o seu estatuto colonial, constituído, numa ponta, de uma minoria possuidora da 

terra e toda a sua riqueza, os colonos brancos ou quase brancos; e na outra “a grande massa da 

população, a sua substância, escrava ou pouco mais que isto: máquina de trabalho apenas, e sem 

outro papel no sistema”. De maneira que, “Pela própria natureza de uma tal estrutura, não 

podíamos ser outra coisa mais que o que fôramos até então: uma feitoria da Europa, um simples 

fornecedor de produtos tropicais para seu comércio” (FBC, p. 127). 

Dessa condição, a resultante mais onerosa foi a configuração do desenvolvimento 

econômico da colônia e posterior a ela, a saber, nos próprios termos do autor: “Uma evolução 

cíclica, tanto no tempo como no espaço, em que se assiste sucessivamente a fases de prosperidade 

estritamente localizadas, seguidas, depois de maior ou menor lapso de tempo, mas sempre curto, 

do aniquilamento total” (FBC, p. 127). Exemplo claro dessa condição foi o caso dos antigos 

centros produtores de açúcar, em especial Pernambuco e Bahia, os quais, após a fase de 

prosperidade que alcançaram em fins do século XVII, já no início do XVIII assistiram à 

decadência. Esses centros foram substituídos pelos mineradores, levando prosperidade às suas 

regiões, mas de ascensão breve, não ultrapassando mais da metade do século XVIII. Após esta 

fase reascenderam os antigos núcleos agrícolas do litoral e de alguns outros. E neste momento o 

açúcar seria sustentado pelo algodão, novo ciclo econômico que se iniciava e que não duraria 

muito (declinaria em meados do século XIX), sendo substituído posteriormente pelo café, 

alterando, assim, o destaque das regiões brasileiras.  

Do exposto acima se depreende que a economia de ciclos nos legava uma situação 

instável. Não se implantavam bases efetivas que propiciassem um desenvolvimento articulado e 

duradouro. Ficávamos submissos a interesses estranhos, a mercados externos. Quando o produto 

estava em alta apresentava-se a ilusão de bonança e progresso. Tão logo a situação que a gerou se 

alterava ou se os recursos naturais se extinguiam, imediatamente vinha a decadência, 

inviabilizando a manutenção da vida anterior, gerada e garantida por tal situação. Este foi o 

círculo vicioso denunciado por Caio Prado e que, na sua concepção, impedia-nos de avançar para 

um desenvolvimento autônomo. 

 Vejamos, apenas em seus traços essenciais, dois ciclos desse período, para clarificar 

melhor a organização e o caráter exógeno da nossa economia. 
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Logo no início do processo de colonização os donatários contaram em grande medida 

com banqueiros e negociantes judeus tanto de Portugal quanto da Holanda para implantar seus 

empreendimentos. O produto em foco foi a cana-de-açúcar, de grande expressão comercial na 

Europa, naquele momento. Já se sabia que a possessão americana tinha condições naturais para o 

cultivo da cana, tendo em vista o seu clima quente e úmido, sem contar a possibilidade de força 

de trabalho, uma vez que os indígenas do litoral foram considerados pacíficos. Veio agregar-se 

um dado ainda desconhecido, a qualidade do solo, a exemplo do extremo-Nordeste (que 

corresponderia ao estado de Pernambuco), bem como do contorno da Baía de Todos os Santos 

(seria denominada Recôncavo Baiano) e, de modo geral, de toda a costa do nosso território. 

As primeiras terras doadas tinham grande extensão territorial, tendo em vista que se 

aliavam os elementos: o excesso de terra, as ambições dos colonos e a necessidade da metrópole 

de colonizá-la. Acrescia-se o fato de que, para ser economicamente vantajosa, a cultura da cana-

de-açúcar deveria ocorrer sob a forma de grandes plantações. Como decorrência, o 

desbravamento da terra virgem, a plantação, a colheita, o transporte exigiam um grande número 

de trabalhadores. Evidencia-se que não era empreendimento para pequenos proprietários 

isolados. Esta situação fixou o tipo de exploração agrária de grande propriedade monocultural, 

trabalhada por escravos. Tratava-se de elementos que se articulavam e decorriam das mesmas 

causas: a produção em larga escala de gêneros que atendessem ao interesse de mercados externos, 

no caso, o europeu.  

De início, tal sistema havia se valido do trabalho do indígena, já utilizado na fase da 

exploração do pau-brasil, contudo, não se obteve o resultado desejado, uma vez que a agricultura 

contrariava sua condição nômade. Paulatinamente, para contornar essa situação, exercera-se 

sobre ele vigilância rigorosa, de modo que para a escravidão foi somente um pulo. Em menos de 

30 anos do princípio da efetiva ocupação e alicerce da agricultura já se firmou a escravidão dos 

índios. Mas nosso historiador, contrariando a historiografia tradicional e não desconsiderando os 

agentes sociais em luta, alertava que esta escravização não havia se dado pacificamente. Ao 

contrário, os indígenas resistiram bravamente. Em suas palavras: “Os nativos se defenderam 

valentemente; eram guerreiros, e não temiam a luta. A princípio, fugiam para longe dos centros 

coloniais; mas tiveram logo de fazer frente ao colono que ia buscá-los em seus refúgios”. Ao que 

eles “Revidaram então à altura, indo assaltar os estabelecimentos dos brancos; e quando 

obtinham vitória, o que graças a seu elevado número relativamente aos poucos colonos era 
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freqüente, não deixavam pedra sobre pedra nos núcleos coloniais, destruindo tudo e todos que 

lhes caíam nas mãos” (HEB, p. 35). Tratou-se de um período convulsionado da história brasileira, 

que resultou em desvantagem para os indígenas, ainda que os colonos também penassem. Foram 

diversos os casos sabidos de total aniquilamento dos núcleos criados, sendo que alguns nunca 

conseguiram se estruturar, em conseqüência dos contínuos ataques indígenas às suas povoações e 

lavouras70. 

Na concepção do historiador paulistano, o índio, além da oposição que mostrou ao 

trabalho compulsório, revelou-se um mau laborador, de baixa resistência física e ineficiente. Na 

busca de uma saída, a questão do trabalho seria solucionada com a escravidão do negro 

africano71.  

Interligando condições materiais com a penetração do negro africano, evidenciava que, 

em algumas regiões como Pernambuco e Bahia, a substituição do trabalho indígena pelo negro 

foi mais rápida, diversamente de regiões mais pobres, como no extremo-Norte do território 

(Amazonas)72 e mesmo em São Paulo, onde avançou até o século XIX. O motivo alegado era o 

alto custo para obtenção do escravo negro. Este não advinha do valor pago por ele na África, mas 

era decorrência da alta mortandade ocorrida durante o transporte nos navios (má alimentação, 

péssima acomodação em reduzido espaço, o longo tempo de clausura e condições de higiene 

precárias). Por conta disso, estimava-se que apenas aproximadamente 50% aportavam vivos no 

país e, mesmo assim, muitos destes, inválidos, inabilitados. Desse modo, o preço do escravo foi 

sempre muito alto, sendo o cativo negro privilégio das regiões brasileiras mais desenvolvidas. O 

epicentro deste empreendimento foi o engenho, que, de local de manejo da cana e feitio do 

açúcar, estendeu-se para a propriedade da terra e cultura da cana como um todo, a ponto de se 

tornarem sinônimos engenho e propriedade canavieira. 

                                                 
70 De acordo com Caio Prado, em 1570, a metrópole elaborou a primeira Carta Régia sobre tal questão. Outras se 
seguiram a esta. Nesta primeira, instituiu o direito à escravização dos indígenas, circunscrita aos apreendidos em 
“guerra justa”. Considerava-se assim aquela decorrente de ataque dos indígenas, ou que fosse desencadeada contra 
tribos que se negassem a se entenderem ou submeterem-se aos colonos. Não parou aí. Apareceram sucessivamente 
outras, sendo que todas elas, em princípio, conservaram a escravidão dos índios, abolida apenas em meados do 
século XVIII, mas existindo ainda sob formas mais ou menos disfarçadas. 
71 O historiador informava que não se tinha certeza de quando vieram os primeiros negros para solo brasileiro. 
Alguns afirmavam que datava já da primeira expedição oficial de povoadores, 1532. Mas era certo que já na metade 
do século eles eram em número expressivo. 
72 Ressaltava que, “Na sua parte mais baixa, vizinha do Delta, o Pará propriamente, ainda se encontra uma 
organização econômica e social que se equipara à das demais capitanias marítimas: os mesmos produtos, o açúcar, o 
tabaco e outros, embora todos em pequenas proporções; a mesma estrutura: a grande lavoura tropical. Encontram-se 
até escravos pretos, e o sangue africano, de que o interior é imune, se nota” (FBC, p. 211). 
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Nem todas as propriedades tinham condições de possuir um engenho, dado o alto custo e 

as proporções elevadas exigidas para a sua instalação73. Isto porque o engenho era um 

empreendimento complexo, que abarcava diversas construções e aparelhos mecânicos: a moenda, 

onde a cana era triturada; a caldeira, que propiciava o calor essencial ao processo de purificação 

do caldo; a casa de purgar, local onde tal purificação era concluída. Via de regra, além de outras, 

todas contavam com a casa grande, residência do senhor; a senzala, que alocava os escravos, bem 

como instalações suplementares, a exemplo de estrebarias e oficinas. Acresça-se o fato de que 

suas terras eram reservadas, além dos canaviais, para outras finalidades, como pastagens para os 

animais de labor; plantações para alimentar o contingente numeroso que fazia parte deste 

complexo; matas para garantir o abastecimento de lenha e madeira de construção. Pode-se 

considerar, assim, que “A grande propriedade açucareira é um verdadeiro mundo em miniatura 

em que se concentra e resume a vida toda de uma pequena parcela da humanidade” (HEB, p. 38). 

Neste mundo os trabalhadores livres eram escassos e por mais de 150 anos a produção do açúcar 

significou praticamente a base única da economia colonial (cuja produção era direcionada para o 

mercado externo). Somente após meados do século XVII começaram a surgir concorrentes (as 

colônias da América Central e as Antilhas), pois até então o Brasil era o principal produtor deste 

gênero74. 

Caio Prado observava na ascensão da mineração o declínio do centro agricultor, mas não 

se fixando apenas em eventos singulares (em decorrência do procedimento analítico adotado). 

Afirmava que a esta situação interna interligou-se o novo equilíbrio das forças internacionais do 

século XVIII, conhecida como “pacto colonial”, cujo intuito era o de “reservar o mercado 

nacional de cada país às produções de suas respectivas colônias, e o comércio à marinha de sua 

bandeira” (HEB, p. 79). Todavia, tal política complicou a situação de Portugal e suas possessões, 

                                                 
73 Havia casos em que os proprietários cediam parte de suas terras para lavradores que cultivavam a cana, mas eram 
obrigados a moê-la no engenho do proprietário. Eram conhecidas como “fazendas obrigadas”, onde o lavrador 
recebia metade do açúcar produzido e ainda pagava aluguel pelas terras (que variava de 5% a 20%). Havia, ainda, os 
lavradores livres. Estes eram proprietários de suas terras e moíam a cana em engenhos alheios. O historiador 
paulistano alertava para o fato de que, embora os lavradores estivessem socialmente abaixo dos senhores de engenho, 
não poderiam ser considerados pequenos produtores, camponeses, uma vez que se tratava de senhores de escravos, 
cujas lavouras, sendo cultivadas em terras próprias ou não, formavam grandes unidades produtivas, como os 
engenhos (cf. HEB, pp. 37-8). 
74 Outro produto que nosso autor registrou foi o tabaco. Esclarecia que, assim como a aguardente, o tabaco produzido 
no Brasil (a Bahia foi o centro produtor principal) foi utilizado no tráfico de escravos. A produção do tabaco, planta 
nativa da América, datava de princípios do século XVII e o produto teve grande aceitação no mercado europeu. 
Apesar de menos expressivo que o açúcar, conheceu uma relativa importância e prosperidade. Mas, com a restrição 
ao tráfico, no início do século XIX, iniciou-se sua decadência, tendo em vista que a sua produção foi, em grande 
medida, voltada para o escambo com a costa da África.  
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considerando o fato de que sua marinha arruinou-se sob o domínio espanhol e seu mercado 

nacional se restringiu, comprometendo a circulação dos produtos de suas colônias. Acrescia-se o 

fato de que os concorrentes do Brasil na produção do açúcar, em especial as Índias Ocidentais, 

começavam a ganhar espaço considerável. 

Tendo em vista a natureza de nossa economia exógena, explicava-se o fato de a primeira 

metade do século XVIII ter sido uma época tenebrosa para a agricultura do Brasil-colônia. 

Contudo, nosso autor notava já no final desse período uma reversão dessa situação. A agricultura 

assumiu a primazia da economia colonial em substituição à mineração. O mercado europeu abriu 

espaço para os nossos produtos, tanto pelo aumento populacional da Europa como pela 

Revolução Industrial que havia se iniciado na segunda metade do século XVIII75. 

Por conta dessa nova conjuntura, mesmo com o domínio de um novo produto exportador 

(o algodão), o açúcar participou do impulso agrícola de fins do século XVIII. As antigas zonas 

produtoras (a exemplo de Bahia e Pernambuco), em ruínas havia quase um século, ascenderam 

novamente. Surgiram novos núcleos produtores, como nos Campos dos Goitacazes (que 

alcançaram posição de destaque) e em São Paulo. Esta última capitania (antiga São Vicente até 

princípios do século XVIII), até então em posição secundária, começou a se projetar com o 

açúcar76.  

Caio Prado, entretanto, advertia que esse ressurgimento da agricultura foi mais 

quantitativo do que qualitativo. Ele não foi acompanhado de aprimoramento técnico, isto é, 

                                                 
75 O produto estimulador dessa nova fase da agricultura foi o algodão. O desenvolvimento técnico do século XVIII 
possibilitou-lhe se transformar na matéria-prima industrial de destaque. Ele atingiu índices expressivos de produção 
quando do interesse do mercado europeu, explicitando mais uma vez a importância da exportação para a economia 
brasileira, destacada pelo nosso historiador. Esclarecia que o desenvolvimento do algodão foi beneficiado pelo fato 
de a produção não ser complicada, distinguindo-se da do açúcar. Todavia, não se organizou de forma diferente: 
também foi a grande exploração que imperou. Isto porque a necessidade de uma mão-de-obra numerosa, em especial 
na fase da colheita, era um fator favorável à produção em larga escala, como se observava nas grandes áreas 
produtoras (Maranhão e Pernambuco), condensadas em fazendas de vulto, laboradas, como as da cana-de-açúcar, por 
escravos negros em número considerável. 
76 Caio Prado não deixou de registrar outras culturas (como as produções extrativas da madeira, da pesca da baleia, 
do sal e salitre, da erva-mate) que também se desenvolveram neste período, a exemplo do arroz (em especial no 
Maranhão, que foi o centro exportador desse produto), o anil (principalmente no Rio de Janeiro) e o café (foi 
introduzido Pará em princípios do século XVIII, transportado posteriormente para o Maranhão e Rio de Janeiro até 
chegar ao vale do Paraíba, as zonas limítrofes de Minas Gerais e São Paulo), cujo cultivo em ampla escala datava do 
final século XVIII, e que se elevou à categoria de principal produto da economia brasileira. Esclarecia que mesmo as 
regiões decadentes mineradoras tentaram quando possível voltarem-se para a produção rural (inclusive a indústria de 
laticínios, em Minas Gerais, que atingiu um desenvolvimento significativo e fabricaria o famoso queijo de minas). O 
destaque dado ao caráter exportador de certas culturas agrícolas, não o levou a ignorar que gêneros como o arroz, 
açúcar, o algodão, o café, entre outros, evidentemente eram também de consumo interno. Todavia, não perdia de 
vista o que animava e objetivava a sua produção em larga escala: o mercado externo. 
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permaneceu, no início do século XIX, mais ou menos nos moldes anteriores, mantendo os 

processos do princípio da colonização, a saber, “Processos bárbaros, destrutivos, explicáveis e 

mesmo insubstituíveis na primeira fase da ocupação; mas que começavam já, pela insistência 

neles, a fazerem sentir seus efeitos devastadores” (HEB, p. 87). Isto porque persistiu o processo 

da queimada e, como decorrência, a destruição da mata tomada pelo fogo; o uso indiscriminado 

da floresta pela utilização da lenha nos engenhos; o não aproveitamento do bagaço da cana como 

combustível, como faziam as colônias inglesas, francesas e holandesas. Mesmo a recuperação do 

solo foi comprometida pelo processo de monocultura e pelo fato de os objetivos do produtor 

serem o sucesso imediato; permaneciam práticas tais como a separação abissal entre agricultura e 

pecuária, que privava a terra de adubo natural do gado; as indústrias complementares à 

agricultura, como os engenhos, continuavam também inalteradas77. Concluía-se, assim, que a 

ignorância e a imprudência reinavam, situação decorrente da manutenção do tripé sob o qual se 

estruturava nossa economia. 

Não foi somente o trabalho escravo o responsável pelo baixo desenvolvimento técnico da 

agricultura, já que em outras colônias que o utilizaram, como as do Sul da América do Norte, o 

resultado foi outro. Além do trabalho escravo, concorreram para essa situação a “natureza do 

colono português” e, em especial, o regime político e administrativo imposto à colônia pelo reino 

lusitano, que acabou por mantê-la a distância do mundo. Como decorrência, o que nos chegava 

era apenas o reduzido nível intelectual da metrópole. Acrescentava-se o baixo nível educacional 

da colônia, que deixava a maioria da população vivendo na ignorância. Era claro que os graves 

problemas da economia colonial brasileira derivaram do sistema aqui implantado e que somente 

foi capaz de superar a derrota inevitável da fase da livre concorrência pela providência da 

natureza, favorável ao cultivo do café. Todavia, o declínio desse novo ciclo não tardou. Mas, 

agora, fiquemos no ciclo da mineração do ouro que, no seu início e duração, comprometeu o da 

lavoura. 

A mineração, novo ciclo econômico do Brasil-colônia, após as grandes descobertas das 

primeiras jazidas de ouro em princípios do século XVIII, foi acompanhado do alargamento das 

                                                 
77 Caio Prado esclarecia que “A mesma rotina se verifica no beneficiamento do algodão. No descaroçamento, apesar 
da descoberta de Whitney, a saw-gin, que é de 1792 e logo se difundiu largamente por toda a região algodoeira dos 
Estados Unidos, o Brasil continuará a empregar por decênios ainda o velho princípio do descaroçador de origem 
imemorial, a churka do Oriente. Ignorou-se por completo, aqui, a descoberta que revolucionou a cultura algodoeira, 
dando-lhe um impulso que a transformaria. Para o enfardamento ainda se empregarão correntemente velhos 
processos manuais até princípios do século XIX, e só então se introduzem as prensas mecânicas” (HEB, p. 90). 
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restrições econômicas e da tirania e cerceamento administrativo. Todas as atenções do reino se 

voltaram para ela, enquanto as demais atividades e regiões entraram em declínio e penúria, 

gerando, inclusive, o despovoamento das antigas áreas produtoras. Isto porque, agora, “Tudo 

cede passo ao novo astro que se levanta no horizonte; o próprio açúcar, que por século e meio 

representara o nervo econômico da colonização e sua própria razão de ser, é desprezado” (HEB, 

p. 56). Situação esta decorrente de uma economia cíclica, sendo que a ascensão e declínio de uma 

região estavam intimamente interligados com o gênero econômico que animava o mercado 

externo. De modo que as alterações promovidas pela mineração resultaram na transferência do 

centro econômico da colônia, antes concentrado nas áreas açucareiras do Nordeste (Pernambuco, 

Bahia). Até mesmo “A própria capital da colônia (capital mais de nome, pois as diferentes 

capitanias, que são hoje os estados, sempre foram mais ou menos independentes entre si, 

subordinando-se cada qual diretamente a Lisboa) transfere-se em 1763 da Bahia para o Rio de 

Janeiro. As comunicações mais fáceis das minas para o exterior se fazem por este porto, que se 

tornará assim o principal centro urbano da colônia” (HEB, p. 64). A explicação para essa nova 

condição era simples: apareceram os metais, tão esperados desde princípios da colonização. 

Dataram dos últimos anos do século XVII as primeiras descobertas de peso, fruto das incursões 

bandeirantes. Anteriormente existiu uma pequena mineração aurífera de lavagem realizada na 

capitania de São Vicente, mas de valor insignificante e caráter estritamente local.    

Diversamente da lavoura e outras atividades desenvolvidas na colônia, a mineração sofreu 

desde logo o peso de um sistema administrativo especial, com fiscalização cerrada e a cobrança 

da quinta parte de todo o ouro extraído78. A comunicação do descobrimento tinha de ser feita 

imediatamente à Intendência, sob risco de penalização severa79. A preocupação da metrópole era 

                                                 
78 O regime estabelecido podia ser resumido da seguinte forma: “para dirigir a mineração, fiscalizá-la e cobrar tributo 
(o quinto, como ficou denominado), criava-se uma administração especial, a Intendência de Minas, sob a direção de 
um superintendente; em cada capitania em que se descobrisse ouro seria organizada uma destas intendências que 
independia inteiramente de governadores e quaisquer outras autoridades da colônia, e se subordinava única e 
diretamente ao governo metropolitano de Lisboa” (HEB, p. 57). 
79 A demarcação era feita pelos guardas-mores (funcionários a quem competia essa função) e que, em dia e hora 
determinados, efetivavam a distribuição entre os mineradores presentes, sem aceitação de representantes. Os 
escolhidos tinham 40 dias para iniciar a exploração, caso contrário, perdiam o direito. Não eram permitidas 
transações com as propriedades, sendo a venda possível apenas uma vez, desde que com a comprovação da perda de 
todos os escravos e, nesse caso, somente se poderia adquirir outra mediante a garantia de posse de novos 
trabalhadores (geralmente, escravos; os trabalhadores livres eram excepcionalidade, e os índios simplesmente não 
atuavam no setor). Vejamos como ocorria a distribuição das propriedades mineradoras, valendo-nos das palavras do 
próprio autor: “A distribuição se fazia por sorte e proporcionalmente ao número de escravos com que cada 
pretendente se apresentava; mas, antes desta distribuição geral, o descobridor da jazida tinha direito de escolher 
livremente sua data (era o nome dado às propriedades mineradoras); e, depois dele, a Fazenda Real também 
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drenar a riqueza encontrada, ainda que precisasse fazer uso de força desmesurada. Com isto, a 

cobrança do tributo, o quinto, estabelecido pela Coroa teve uma história tumultuada, de embates 

constantes. Para evitar desvios proibiu-se a circulação do ouro em pó ou pepitas e implantaram-se 

as Casas de Fundição, onde o ouro era fundido em barras marcadas com o selo real (denominava-

se “quintar o ouro”) e, depois de deduzido o quinto, devolvido ao proprietário. Quem fosse pego 

circulando com ouro que não em barras era penalizado duramente, punições que podiam ir da 

subtração de todos os seus bens até o banimento para as possessões portuguesas da África. 

Além do quinto, para evitar desvios sabidamente existentes (tendo em vista ser o ouro 

uma mercadoria facilmente transportável em volumes pequenos), estabeleceu-se uma produção 

anual mínima, correspondente, depois de flutuações, a cerca de 1.500 quilos. Quando não se 

atingia tal soma, obrigava-se a população a completar o valor, não importando quem era ou não 

minerador e considerando-se ao acaso as possibilidades individuais de contribuição. Efetuava-se, 

assim, o derrame, no qual se recorria à intolerância e à violência, com a ação da força armada. 

Era um processo que, geralmente, durava muitos meses, de forma que o indivíduo se via na 

possibilidade de ser privado a qualquer momento de seus bens, sua liberdade e, mesmo, de sua 

vida. Nosso investigador constatava que os derrames assumiam um caráter tão violento, e mesmo 

de subversão gravíssima da ordem, que apenas nos momentos auspiciosos da mineração se 

recorreu a eles. Com o declínio da mineração, eles se espaçaram, mesmo considerando o fato de 

que, após 1762, o quinto não alcançou a quantidade estabelecida, de 100 arrobas80. 

O esgotamento das jazidas, dada inclusive a sua formação geológica, foi o maior 

motivador da decadência desse ciclo econômico, a que se acresciam as deficiências técnicas. Um 

dos principais responsáveis era a administração pública lusitana, que manteve sua possessão 

americana isolada, carente de educação, inviabilizando, com isto, a aquisição de um 

conhecimento técnico mínimo que garantisse um melhor desenvolvimento das atividades 

realizadas. A ignorância dos colonos portugueses foi sempre um empecilho crucial ao progresso 

de todas as suas atividades econômicas, e a mineração não foi diferente. Aliava-se a isto o regime 

                                                                                                                                                              
reservava uma para si”.“Ela, aliás, nunca explorou suas minas, e as vendia em leilão logo depois de adquiridas.” 
(HEB, p. 57) 
80 Segundo nosso historiador, “Da última vez que se projetou um derrame (1788), ele teve de ser suspenso à última 
hora, pois chegaram ao conhecimento das autoridades notícias positivas de um levante geral em Minas Gerais, 
marcado para o momento em que fosse iniciada a cobrança (conspiração de Tiradentes). E nunca mais se recorreu ao 
expediente” (HEB, p. 59). 
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geral adotado, voltado apenas para o recolhimento de tributos. De modo que não se podia 

estranhar que já em fins do século XVIII esta atividade sofresse derrocada81. 

Do exposto, evidencia-se que, mesmo os produtos sendo diferentes e existindo 

especificidades em sua forma de organização, a sua base fundante era a mesma: uma produção 

voltada para o atendimento de interesses exógenos, cuja riqueza era drenada para fora (como no 

caso mais explícito da mineração); as técnicas de trabalho, rudimentares; o uso da natureza, 

predatório; a espoliação da colônia, constante. Essa economia de ciclos legava à maioria da 

população uma situação de sobrevivência delicada, uma vez que todas as atenções se voltavam 

para o gênero de exportação. 

 No deslindamento desta problemática, Caio Prado fixava que nossa economia se 

subdividia em dois setores distintos: um, voltado para a produção de gêneros que atendessem ao 

mercado externo, como o açúcar; outro, que visava a garantir o funcionamento do primeiro, 

denominado de “atividades acessórias”82. Foram determinadas como pertencentes às atividades 

acessórias, de subsistência: as lavouras, voltadas para atender aos centros urbanos, a região das 

minas, a passagem de bestas (que realizavam o transporte por terra) e das boiadas; a pecuária, 

pois a carne de vaca foi um gênero importante de consumo do período colonial (apesar de ser, em 

grande medida, responsável pela ocupação de novos territórios, foi uma atividade acessória, 

subsumida à grande lavoura); também as artes mecânicas e as manufaturas não ocuparam um 

papel de relevo na economia colonial, já que a maioria dos produtos manufaturados consumidos 

era importada. Mesmo no grande domínio encontrava-se a produção de gêneros de subsistência83. 

                                                 
81 Conforme Caio Prado, a exploração dos diamantes (1729, encontrado em terreno aurífero) se deu na mesma época 
que a do ouro e o Brasil-colônia teve o monopólio da produção deste mineral no século XVIII, apesar de sua 
importância ser menor do que a deste último. De início, adotou-se o mesmo regime instituído para o ouro, a saber, a 
livre retirada da jazida e o tributo do quinto. Contudo, por se tratar de pedras diferentes tanto em tamanho quanto em 
quantidade, o cálculo era complicado, levando a coroa a aplicar outro sistema. Por conta disto, foi demarcado e 
isolado completamente o território em que eles se encontravam, designado Distrito diamantino, correspondente à 
atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. A exploração era outorgada como privilégio a determinadas pessoas 
que arcavam com um valor fixo pelo direito de exploração. Contudo, este sistema foi alterado em 1771, quando a 
Real Fazenda passou a realizar diretamente a exploração. Os moradores deste Distrito, que em fins do século XVIII 
eram 5.000 pessoas, encontravam-se completamente em poder da tirania do Intendente: tinha a autoridade de 
confiscar todos os bens e mesmo decretar pena de morte civil sem que o acusado tivesse direito a nenhum processo 
ou recurso (HEB, pp. 62-3). O declínio da mineração dos diamantes também ocorreu mais ou menos no mesmo 
período que a do ouro. Os motivos da derrocada, de acordo com o historiador em foco, também foram similares, 
piorados pela desvalorização das pedras, em função da sua afluência no mercado europeu. 
82 De modo a não perdemos o foco do que pretendemos demonstrar, não nos deteremos aqui na análise que nosso 
autor fez acerca das atividades acessórias. 
83 Esclarecia que “Todos os produtos da grande lavoura – açúcar, algodão, tabaco e os demais – se consomem 
igualmente no país; e neste sentido, portanto, são também de subsistência. Da mesma forma, certos produtos que 
entram nesta última categoria se exportam, embora em pequenas quantidades e quase sempre ocasionalmente apenas. 
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A condição de importância de segunda ordem da agricultura de subsistência legou à 

colônia um dos problemas mais graves, que foi a dificuldade de abastecimento de centros de 

povoamento mais espessos (mais intensamente a partir do século XVIII, mas desde o início da 

colonização se padeceu com isto), nos quais a escassez não era exceção. Registrava que 

Pernambuco foi uma região bastante atingida, tanto pela baixa produção local quanto pelas levas 

de populações famintas que engrossavam o litoral em função das secas periódicas do sertão. No 

Maranhão e em toda a zona algodoeira a fome era constante, já que o algodão concentrava todos 

os esforços. Evidentemente, os menos abastados sofriam mais com toda essa situação, mas, 

“Como se vê, até a alimentação de seus habitantes é no Brasil-colônia função subsidiária da 

exportação” (FBC, p. 165).  

Todas as medidas que intentaram levar os grandes senhores a plantar alimentos, na 

prática, não alcançaram sucesso. Os motivos eram claramente identificados pelo autor em tela: 

não vinham ao encontro dos objetivos dos grandes proprietários rurais, uma vez que o problema 

da escassez e carestia de alimentos não os atingia. Interessava-lhes bem mais plantar, por 

exemplo, a cana-de-açúcar, embora arcassem com valores maiores pelos gêneros que consumiam. 

Tendo em vista que eram os detentores das melhores e maiores terras aproveitáveis, a questão 

delicada da alimentação não foi solucionada adequadamente. De modo que um estado crônico de 

subnutrição foi o que vigorou para a maioria da população colonial (em especial para a urbana), 

exceto para suas classes mais favorecidas, decorrente dessa monopolização absorvente de 

gêneros voltados para o mercado europeu. 

A análise do comércio colonial desnudava o caráter da nossa economia, advinda do 

processo particular de nossa colonização. Esta compreensão partia do pressuposto de que “A 

análise da estrutura comercial de um país revela sempre, melhor que a de qualquer um dos setores 

particulares de produção, o caráter de uma economia, sua natureza e organização. Encontramos aí 

uma síntese que a resume” (HEB, p. 113). O caráter do nosso comércio demonstrava uma 

organização econômica voltada para a produção de gêneros tropicais e minerais para o mercado 

externo. A base da nossa atividade comercial foi a exportação desses gêneros.  

                                                                                                                                                              
Seriam pois também de exportação. Mas a proporção é de tal modo favorável, no primeiro caso à exportação, no 
segundo ao consumo interno, que não há confusão possível. E, além deste critério quantitativo, há a considerar a 
natureza econômica intrínseca de uma e outra categoria de atividade produtiva: o fundamento, o objetivo primário, a 
razão de ser respectiva de cada uma delas. A diferença é aí essencial” (FBC, p. 157). 
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Demarcava que o comércio estava ligado aos dois setores da economia colonial, o externo 

e o interno – o primeiro, realizado praticamente por via marítima (o de via terrestre era pouco 

significativo). Coincidiam os portos de exportação com o desenvolvimento local, ou seja, era à 

condição de entrepostos do comércio voltado para fora que deviam sua significância núcleos 

como Recife (Pernambuco), Belém (Pará), São Luís (Maranhão), Bahia e Rio de Janeiro. As 

atividades mais importantes da colônia se concentraram ao redor e alcance deles84. 

Visibilizava-se que o comércio de escravos constituía o elemento mais importante da 

importação85. O escravo representava mais de uma quarta parte do valor total da importação. Isto 

comprovava, a seu ver, o caráter de nossa colonização, sendo que o escravo negro significava, 

mormente, ouro, açúcar, algodão, enfim, gêneros que se exportavam. Notabilizava-se, também, 

que o comércio interior foi marcado pelas mercadorias destinadas à exportação ou que advinham 

da importação. O restante se resumia praticamente ao comércio de abastecimento dos grandes 

núcleos urbanos, tendo em vista que os estabelecimentos rurais e seus ocupantes geralmente 

tinham autonomia quanto a este quesito; o mesmo ocorria com as reduzidas aglomerações, 

compostas por moradores do campo que recorriam a elas nos dias de festejos e aos domingos. De 

modo que, exceto o setor que resultava do externo, de fato o comércio interno somente 

apresentava vulto considerável na convergência de gêneros de subsistência para os grandes 

núcleos urbanos86. Não poderia ser de outro modo, considerando-se os objetivos de nossa 

economia  

Essa concentração numa produção pautada em alguns gêneros exportáveis condicionou 

também os caminhos adotados pelo povoamento. Notadamente, o povoamento de uma região, a 

permanência ou deslocamento da população numa localidade foi decorrência do sucesso ou 

malogro do ciclo econômico do momento. As análises do historiador paulistano acerca desta 

questão tomam vulto se considerarmos a carência de estatísticas do período. Os dados com os 

                                                 
84As grandes correntes de circulação do comércio da Colônia explicitadas pelo historiador podem ser apresentadas, 
sinteticamente, da seguinte forma e em seus próprios termos: “marinha, que são as áreas de povoamento e atividade 
do litoral, produtoras de gêneros agrícolas destinados à exportação, e nas quais se localizam os grandes centros e 
portos do comércio exterior; sertão, áreas interiores de criação; finalmente, as minas” (HEB, p. 117). 
85 Assim como o escravo, a importação de gêneros de luxo (azeite de oliva, vinho), de manufaturas, de metais como 
o ferro, entre outras, também passava pelos portos mencionados. 
86 Considerava o comércio de gado sobrelevante nesta questão, como interligação interna da colônia e com papel de 
relevo na constituição do território brasileiro. Paralelamente a este comércio, mas distinto dele, progrediu o do seu 
substituto, o charque, a carne-seca do Rio Grande. Mas, embora volumoso, era realizado por via marítima e 
concentrado nas áreas litorâneas. Ele não era consumido no interior da colônia, pois havia produção local, mais 
acessível. 
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quais o autor pôde contar foram os militares e eclesiásticos, ambos limitados e específicos, 

voltados para certas camadas da população, tendo em vista seus objetivos. No caso dos primeiros, 

para as armas, o que justificava a resistência da população em se expor; no dos segundos, tanto os 

fiéis quanto os párocos omitiam informações: os fiéis relutavam em função de pagamento penoso 

da “desobriga”, e os vigários temiam a cisão de suas paróquias, ocultando, assim, os dados 

precisos. Aliava-se a isto o desmazelo da administração pública, sendo que o reino apenas nos 

anos finais do século XVIII intencionou a sistematização de informações a este respeito. 

Entretanto, as recolhidas foram suficientes para Caio Prado realizar um trabalho vigoroso acerca 

dessa temática. 

Desde meados do século XVIII87 consolidou-se o território que formaria o Brasil. 

Lembre-se de que 60% da população da colônia (quase 2.000.000 de habitantes)88 fixavam-se 

numa faixa litorânea. Era nítida a disparidade entre litoral e interior, que se explicava pelo 

aspecto prevalecente do tipo de colonização sustentada na produção agrícola exportadora, 

favorecida pela região marinha, de clima e terras férteis para este tipo de produção.  

Constatava que o povoamento do interior iniciou-se de fato no segundo século, ainda 

assim acanhadamente, excetuando-se as Bandeiras, que, mesmo chegando a toda parte, apenas 

exploravam, não povoavam. Excluindo-se São Paulo, inexistia uma ocupação propriamente dita 

do interior. Observava-se somente o andamento sucessivo das fazendas de gado no sertão 

nordestino e a demorada e minguada penetração da bacia amazônica. A debandada vigorosa e 

ágil pelo interior ocorreu na primeira metade do século XVIII, correspondendo à descoberta do 

ouro: no último decênio do século XVII em Minas Gerais; em 1719 em Cuiabá; em 1725 em 

Goiás89. Os povoadores eram desde os advindos diretamente da Europa até escravos procedidos 

                                                 
87 Conforme Caio Prado, as disputas territoriais já haviam sido transferidas para as áreas fronteiriças. 
88 Registrava que, com exclusão dos índios “incivilizados”, a população colonial ficava em torno de 3.000.000 
habitantes no vergar do século XVIII. O seu ordenamento pelo território era assimétrico, apartado um do outro por 
um amplo vazio de povoamento, quando não nulo. 
89 Chamava a atenção para a diferença entre o povoamento da mineração e a expansão dos rebanhos. No caso do 
primeiro, o homem foi lançado subitamente do litoral para o interior do continente, não havendo ligação na 
expansão. Os centros mineradores surgiram distantes dos pontos iniciais das correntes migratórias, e no intervalo 
entre eles um vazio com escassas vias de comunicação, a exemplo de Minas Gerais, que se destacara de São Paulo, 
de onde vieram os descobridores, e também da Bahia, outro núcleo de onde se propagou o povoamento; afluíram 
para o Rio de Janeiro, onde as comunicações com elas eram dos primeiros anos do século XVIII, momento em que o 
povoamento já era denso. São Paulo e Bahia, em que pesasse sua primazia, passaram para segundo plano. Já as 
fazendas de rebanhos mantiveram ligações com os centros originários no litoral. Caio Prado via a pecuária como a 
grande responsável pela ocupação de parte considerável da colônia, superando em área o da mineração. 
Diferentemente desta, expandiu-se por contigüidade, isto é, de um ponto que constituía o seu centro de difusão. 
Centro este agrícola ou minerador que, uma vez formado, acoplava-se instantaneamente uma zona de rebanho para 
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diretamente da África. Diversos, contudo, vieram dos empreendimentos agrícolas do litoral, 

gerando ali uma perda significativa de pessoas e pecúlio. Tratou-se de um momento lúgubre para 

a lavoura do litoral, que presenciava o término do seu primeiro ciclo venturoso. Restaram daí 

terras, engenhos devastados, uma vida em ruínas, mas que floresceu fecunda na região das minas 

– era o início de um novo ciclo econômico90.  

Essa pujança durou pouco, todavia, pois a extenuação das minas se iniciou já em meados 

do século XVIII. O franco declínio se deu no terceiro quartel do século, incorrendo na 

interrupção da corrente de povoamento para o interior. O litoral reviveria, com a recuperação do 

prestígio da lavoura, alterando o fluxo, em muitos casos, desta corrente de povoamento 

novamente para o litoral. Assim, com o reflorescimento da lavoura, Pernambuco e Bahia, ou 

melhor, o seu litoral agrícola retomou o lugar de destaque apresentado no século XVII91.  

Dada a importância que São Paulo assumiu como centro de um novo ciclo econômico, o 

do café, valem registro alguns aspectos de seu povoamento que demarcaram a região como novo 

pólo econômico do país. 

Principiada a colonização, São Paulo foi a porta para as primeiras incursões do continente: 

para o altiplano central (Minas Gerais), para a grande depressão interior do continente (bacia do 

Paraguai), para os campos do Sul. Incursões estas, de início, saqueadoras e exploradoras do 

gentio; em seguida, prospectora de minas e, por fim, povoadora. O povoamento da região paulista 

se expandiu por traçados que seguiram as rotas de comunicação que conduziram do litoral para o 

interior do continente.  

Se nos séculos XVI e XVII estes foram os motivadores da ocupação da região que 

formaria São Paulo, já no século XVIII foram causas de paralisia e declínio. Por ser via de 

                                                                                                                                                              
atendê-lo no abastecimento de carne e gado. Registrava que “Os principais e mais antigos daqueles núcleos 
agrícolas, que são os do litoral do Nordeste açucareiro, desde Pernambuco até a Bahia, determinam também as 
maiores e mais notáveis zonas criatórias; seguem-nas, mais para o Sul, as regiões pastoris de Minas Gerais, 
tributárias dos centros mineradores desta capitania; finalmente, no extremo-Sul, do Paraná ao Rio Grande, 
estabelece-se uma última grande zona de criação destinada a abastecer os centros agrícolas do litoral Sul da colônia, 
em particular o mais importante deles, que é o Rio de Janeiro. Outros menores e de importância mais local podem ser 
lembrados: assim, no passado, os Campos dos Goitacazes, que antes de se tornarem agrícolas /.../ serviam para 
fornecer gado ao Rio de Janeiro; e, no extremo-Norte, a ilha de Joanes (Marajó), que abastece o Pará” (FBC, p. 61). 
90 O autor evidenciava que, mesmo alterando, nos seus 50 anos, o terreno econômico e populacional da colônia, este 
novo ciclo não foi o suficiente para inverter definitivamente a situação em favor do interior. 
91 Paralelamente aos núcleos tradicionais, outros se formaram, como o Rio de Janeiro. Até então, esta capitania 
desfrutava do fato de ser caminho de saída dos centros de mineração para o exterior. Todavia, na segunda metade do 
século XVIII, teve seu valor como núcleo produtor. Este foi especialmente o dos Campos dos Goitacazes. Também o 
Maranhão atingiu essa condição. Assim, de plano secundário, alcançou papel de destaque. O mesmo ocorreu, em 
maior ou menor relevo, em todas as capitanias da marinha. 
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trânsito, não constituiu, na época colonial, vida inerente. A reduzida mineração de lavagem 

realizada nos dois primeiros séculos, a irrelevante lavoura praticada, de cunho apenas local, 

foram inexpressivas. Quando da descoberta do ouro em Minas Gerais, São Paulo, durante um 

período, constituiu-se na exclusiva ou mais importante rota de passagem. Entretanto, as 

atividades referidas cessaram no início do século XVIII92. Somente próximo ao término do século 

XVIII retomou as forças esgotadas, assentadas na lavoura mais estruturada, atingindo um 

patamar de destaque. O declínio das minas, inversamente ao que aconteceu com sua descoberta, 

beneficiou o seu florescimento, inclusive o povoamento. Assim, São Paulo, com sua ampliação, 

usurpou locais que, embora despovoados, pertenciam ao Rio de Janeiro, a exemplo da Vila Nova 

de Lorena, onde o café seria cultivado com sucesso, tornando-se, no período imperial, uma das 

mais importantes regiões produtoras da espécie. 

Pode-se afirmar que as correntes demográficas do Centro-Sul foram complexas e 

apresentaram particular vigor: regiões inexploradas foram ocupadas, principiando novas 

atividades, em particular o café, iniciando um percurso de sucesso e alterando o centro 

econômico do Brasil. A mineração o deslocou do Norte açucareiro para o Centro do nosso 

território. Ele se assentou nas zonas que abrangiam o Rio de Janeiro, São Paulo e as regiões de 

Minas Gerais vizinhas. Desta nova configuração econômica resultou um equilíbrio político 

diferenciado que correspondeu, em particular, à segunda parte do império.  

Tendo em vista uma economia movida por ciclos condicionando a mobilidade constante 

da população, o que se tinha sobre o povoamento na transição do século XVIII para o XIX era 

apenas uma visão parcializada, uma vez que não se estava frente a uma população fixada; a 

colonização ainda não estacionara. A população migrava de uma região para outra, onde ocupava 

territórios até então desabitados; outros eram largados quando arruinados, ou seja, o povoamento 

ainda estava distante de se aquietar.  

                                                 
92 Conforme o historiador, “O comércio de índios escravos declinara consideravelmente e já praticamente 
desaparecera; o fornecimento de gado para o Rio passará para os Campos dos Goitacazes e mais tarde para o Sul de 
Minas; o caminho que Garcia Rodrigues Pais, um paulista, abre entre os centros mineradores das Gerais e o Rio 
desvia de São Paulo o trânsito que para eles se fazia. Goiás também se articulará diretamente, por Minas Gerais, com 
o Rio, e escapa também da órbita paulista, que dos grandes roteiros interiores ficará apenas com o de Cuiabá, cuja 
via fluvial pelo Tietê conservará ainda por algum tempo a primazia. Mas em fins do século XVIII está em plena 
decadência, quase abandonada: o Mato Grosso se ligará com Goiás, e daí com Minas e Rio de Janeiro, para atingir o 
litoral; ou então procurará o extremo-Norte por via dos grandes afluentes da bacia amazônica, sobretudo o Madeira”. 
“A estes fatores de declínio, acresce a considerável sangria sofrida por São Paulo no século do bandeirismo e mais 
tarde com a emigração para as minas.” (FBC, pp. 67-8) 
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Essa migração móvel explicava-se também pela esperança da população de uma vida 

melhor, a qual nem os fracassos destruía. Este aspecto aqui foi mais sensível, tendo em vista o 

caminho tomado pela colonização: “aproveitamento aleatório, em cada um de seus momentos, 

/.../ de uma conjuntura passageiramente favorável. Cultiva-se a cana como se extrai o ouro, como 

mais tarde se plantará o algodão ou café”. Eram meras oportunidades circunstanciais objetivando 

o mercado exterior, um comércio sempre volúvel e frágil. Isto porque nossa colonização não se 

organizou visando a solidificar em terras nacionais uma base econômica orgânica e firme, com 

vistas a uma utilização racional de nossos recursos para o atendimento da população aqui fixada. 

Donde “sua instabilidade, com seus reflexos no povoamento, determinando nele uma mobilidade 

superior ainda à normal dos países novos” (FBC, p. 73). Mobilidade populacional cuja direção se 

interligava, de modo geral, com as regiões produtoras para o mercado externo93.  

Essa economia movida por ciclos fazia com que a maioria da população vivesse de modo 

instável, uma vez que sua vida se desmantelava quando a região entrava em declínio, como 

decorrência da baixa do produto no mercado externo e, conseqüentemente, do ciclo econômico 

instaurado, criando uma estruturação social marcada pela desagregação da maioria da população. 

População esta formada a partir do cruzamento de raças distintas, resultando na miscigenação, 

traço marcante da formação social brasileira.  

 

2.3 A Sociedade Colonial: o Peso da Escravidão 
 

As análises de Caio Prado acerca da problemática da escravidão são um tema controverso, 

como vimos no capítulo anterior. Ao mostrar as relações sociais extremamente desiguais 

estabelecidas em nossa sociedade, tocou em questões delicadas como raça e índole, vistas por 

alguns como um dos aspectos de não superação do pensamento racista, e por outros como 

                                                 
93 Para evitar desvio do nosso propósito primeiro, não tratamos das vias de comunicação, mas vale registro que o 
sistema de comunicação brasileiro acompanhou as correntes de povoamento. Este se assentou, inicialmente, no 
litoral e progressivamente adentrou o interior, ainda que de forma dispersa e instável. O autor clarificava que essas 
vias de comunicação eram fragmentadas, desconexas, formando sistemas autônomos em seus extremos, litoral e 
interior. Também frisava o baixo desenvolvimento técnico tanto das vias terrestres quanto das fluviais. A seu ver, 
eram extremamente precárias. Mas, considerava, mesmo com precariedades, o sistema de viação interna assumiu um 
papel de relevo na economia e vida da colônia, apesar de não atingir a significância das ligações marítimas, haja vista 
que na costa se concentrava a maior parte da nossa população. Todavia, no seu entendimento, estava distante de ser 
desprezível a circulação interior. De um lado, porque os núcleos mineradores se localizavam longe da costa, e estes 
contavam com um povoamento relativamente espesso. Doutro, era do interior que saía o gado que abastecia os 
centros litorâneos. Sem contar que a fragilidade da navegação marítima numa costa pouco “endentada” como a 
nossa, carente de portos naturais adequados e em número necessário, assim como um sistema de ventos adverso, 
levaram a optar com freqüência pelas comunicações internas, mesmo entre pontos distantes do litoral. 
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“deslizes” do historiador marxista acerca desta problemática. Para Carlos G. Mota, é “Claro que 

se trata de um deslize: basta que se leia o capítulo sobre ‘raças’, para perceber o 

dimensionamento dado ao tema” ( MOTA, 1985, p. 32). Novais também é enfático nas suas 

considerações: “Quanto à balda de racismo, recentemente endereçada a Caio Prado Jr., parece-

nos efetivamente atingir as raias do absurdo” (NOVAIS, 2005, p. 290). 

Como já demarcado, esta é uma temática extremamente delicada e polêmica. Contudo, 

não podemos deixar de sublinhar que muitas das cobranças feitas a Caio Prado referentes à 

questão partem de referenciais do tempo atual, como valorização das lutas dos negros e dos 

índios, utilização de termos politicamente corretos, entre outros. Trata-se de preocupações do 

nosso momento histórico, que não podem ser transpostas anacronicamente. Vale ressaltar, mais 

uma vez, que não se trata de “deslizes”, mas que nosso historiador se valeu do vocabulário da sua 

época para desnudar as graves conseqüências da escravidão e o ônus humano, social e econômico 

que ela encetava, não ignorando, inclusive as questões religiosas e sexuais. Os termos não podem 

encobrir ou desvalorizar as determinações deslindadas, nem minimizar a importância das 

asserções do historiador marxista. É possível reconhecer a dificuldade da empreitada e os méritos 

alcançados. De maneira que toma relevo a sua contribuição no desvendamento do fundamento de 

nossa sociabilidade, somente possível porque não a desvinculou da base material instituída. Base 

material esta sustentada no tripé denunciado. 

Não podemos ignorar que o autor em tela, ao analisar a questão da assimilação racial na 

formação social brasileira, desmistificou a extrema brutalidade com que os indígenas e negros 

foram tratados nesse processo94 e a resistência que manifestaram, ainda que sem resultados 

efetivos. Ele fazia questão de nos lembrar que nem todos os indígenas se renderam pacificamente 

e que foram dizimados no processo de colonização. Mesmo os negros não eram homogêneos: 

existiam povos de níveis culturais diferentes, que, concentrados em algumas regiões, tiveram uma 

influência cultural de certa importância, bem como formas de submissão distintas. Alertava, 

inclusive, serem de suma necessidade estudos sistematizados na área para revelar as 

especificidades de cada povo. 

A miscigenação foi a marca da sociedade brasileira, mas esta se efetivou a partir da classe 

dominadora: a dos colonizadores brancos. De forma geral, até início do século XIX o elemento 

                                                 
94 Não pretendemos aqui apresentar todo o percurso realizado pelo historiador paulistano acerca dessa questão, mas 
somente os elementos essenciais sob os quais se sustentam nossas argumentações, cuidando de não desrespeitar a 
integridade do pensamento do autor. 
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branco que entrou na constituição foi o português. A política lusitana antes da dominação 

espanhola foi bastante aberta na seleção dos colonos, sendo mais religiosa do que nacional. 

Bastava ser cristão, ainda que isto significasse ser católico. Após 1580, com a Espanha em 

conflito, fechou-se a colônia para estrangeiros. Em recompensa vieram os espanhóis, 

concentrando-se especialmente no Sul. Contudo, com a Restauração, retomou-se o sistema 

anterior. Permitiu-se a vinda de ingleses e dos holandeses, o que rapidamente foi interrompido 

com a descoberta aurífera na colônia. Implantou-se uma política unicamente de vantagens fiscais. 

Explicava-se, assim, o porquê da participação maciça de portugueses antes da abertura dos portos 

(1808)95.  

Assim como os negros, os índios entraram na constituição da nossa sociedade na condição 

de dominados. A forma particular como se deu este processo não anulava essa condição primeira. 

Caio Prado avaliava que a situação dos índios foi a mais complexa que a colonização teve de 

solucionar, uma vez que a metrópole os via como possíveis povoadores da vasta região, uma vez 

que o reino não tinha contingente suficiente para isto, e os jesuítas, como receptores da 

propagação da fé, o que em muitos momentos conflitava com a colonização leiga96.  

Para nosso historiador, a metrópole mostrou-se incapaz de elaborar uma política 

independente para tal questão e se embaraçou durante muito tempo nesse conflito. Somente dois 

séculos depois tomou uma atitude autônoma, consubstanciada na ação de marquês de Pombal 
                                                 
95 O autor demarcou também a imigração espontânea estimulada (de menor vulto), a exemplo dos casos de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Pará (em proporção muito menor) – com a colonização por casais, vindos 
especialmente do excesso de contingente dos Açores, designados para a lavoura, tendo sua fixação garantida por 
medidas que favoreciam sua subsistência e desenvolvimento. As terras eram anteriormente delimitadas em parcelas 
pequenas e lhes eram garantidos créditos e assistência. Em 1747, chegou a primeira leva em Santa Catarina (4.000 
casais), e em 1673, no Pará. 
96 De acordo com Caio Prado, as atividades de conjunto da Companhia de Jesus contrariavam os interesses 
portugueses. Avaliava que “O regime adotado nas ‘reduções’ (é como se denominavam as aglomerações indígenas 
sob autoridade dos padres) e o sistema de organização delas não eram evidentemente os mais indicados para fazer 
dos índios elementos ativos e integrados na ordem colonial. O segregamento em que viviam nas aldeias jesuíticas, e 
que ia até a ignorância do português, que não lhes era ensinado para evitar contactos com os colonos brancos; o 
regime disciplinar, quase de caserna, a que eram submetidos, e que fazia deles verdadeiros autômatos impelidos pela 
voz incontrastável, e o que é mais grave, insubstituível de seus mestres e chefes, os padres, coisa que os integrava de 
tal forma na vida e rotina das reduções, que fora delas o índio se tornava incapaz de aproveitar os ensinamentos da 
civilização que lhe tinham sido ministrados; tudo isto não era de molde a formar membros da comunhão colonial, 
mas sim coletividades enquistadas nela e visceralmente dependentes de seus organizadores. Se nem sempre os 
jesuítas realizaram plenamente este sistema, foi porque não lhes deram tempo e liberdade suficiente de movimentos. 
Mas lá onde contaram com tais fatores, o resultado foi flagrante: assim na Amazônia, e ainda mais nitidamente nas 
famosas missões do Uruguai. /.../ o fato é que no terreno mais restrito /.../ a obra dos jesuítas não estava contribuindo, 
nos seus fins últimos e essenciais, para a colonização portuguesa aqui, ou espanhola nas demais colônias; e do 
sucesso de sua empresa teria certamente resultado uma organização, nação, civilização, ou dêem-lhe o nome que 
quiserem, muito diversa daquilo que Portugal ou a Espanha pretendiam realizar e realizaram nas suas possessões” 
(FBC, pp. 92-3). 
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(1699-1782)97. Frisava que a legislação pombalina referente aos índios foi uma síntese das 

orientações díspares anteriores. Isto porque se considerou a proposição dos jesuítas da liberdade 

do gentio, da imprescindibilidade da educação no preparo para a vida civilizada, e não apenas 

transformá-los em ferramenta de trabalho, que levou ao massacre de um contingente considerável 

deles, pela crueldade do tratamento dado pelos colonos. Todavia, não os apartou dos interesses 

dos colonos, obrigou o uso da língua portuguesa e admitiu o emprego do índio como trabalhador 

assalariado, bem como incentivou um maior contato entre essas duas camadas da população. No 

intuito de habilitar o indígena para a vivência civilizada, acrescentou ainda medidas que visassem 

a ampliar os matrimônios mistos, ou seja, procurou a resolução no cruzamento das raças, que 

sempre antecedeu os dispositivos legais no processo da assimilação das três etnias na constituição 

social colonial.  

A interrupção do poder temporal dos jesuítas sobre o gentio, que acabou por resultar na 

expulsão dos primeiros, pôs termo aos conflitos, que vinham de longe. Tinha-se ciência de que 

esse poder temporal incorreria num poder político supremo. Desse modo, a legislação pombalina 

procurou regularizar a questão indígena e, independentemente dos limites, afirmava nosso 

analista, não se podia negar que ela o fez. Contudo, lembrava que as leis que tentavam colocá-los 

como iguais impediram que esta assimilação se desse na condição de uma “raça bastarda”, que 

sofria o desdém e o despotismo da “raça dominadora”. 

Propiciar o contato mais estreito entre o índio e o elemento branco, a seu ver, foi o feito 

da legislação pombalina. Ainda que com sofrimento, garantiu a sua incorporação à população 

geral. Todavia, concebia que, mais do que a lei, essa integração, assim como no caso dos negros, 

adveio do cruzamento das raças, garantida em especial pelo instinto sexual extremamente 

aguçado do português. Isto possibilitou “amalgamar e unificar raças tão profundamente diversas, 

tanto nos seus caracteres étnicos como na posição relativa que ocupavam na organização social 

da colônia” (FBC, p. 98). A mestiçagem constituiu, desse modo, o símbolo sobre o qual se 

instituiu a formação da nossa sociedade e a solução para a questão indígena, que é do que se trata 

                                                 
97 Inscrevia que a legislação pombalina concernente aos indígenas era a seguinte: “Alvará de 14 de abril de 1755, que 
fomenta os casamentos mistos, equipara os índios e seus descendentes aos demais colonos quanto a empregos e 
honrarias, e proíbe que sejam tratados pejorativamente. Lei de 6 de junho do mesmo ano, decreta a liberdade 
absoluta e sem exceção dos índios, dá várias providências sobre as relações deles com os colonos e dispõe sobre a 
organização de povoações (vilas e lugares), em que se deveriam reunir. Alvará de 7 de junho, ainda do mesmo ano, 
suprime o poder temporal dos eclesiásticos sobre os índios, cujas aldeias seriam administradas por seus principais. 
Esta lei, bem como a anterior, aplicava-se só ao Pará e ao Maranhão; o Alvará de 8 de maio de 1758 estendeu a sua 
aplicação para todo o Brasil” (FBC, pp. 94-5). 
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nesse momento, não seria resolvida sem contradições. Bastava notar o retorno da escravidão, 

ainda que sob forma disfarçada, e até mesmo as revoltas e hostilidades indígenas. Esta hostilidade 

se acentuou, em particular, na segunda metade do século XVIII, de que são exemplo as tribos 

refugiadas nas matas (especialmente os aimorés) que correspondiam aos territórios limítrofes de 

Minas Gerais com as capitanias de Porto Seguro e Espírito Santo.  

Se os cruzamentos foram dissolvendo o sangue indígena, não se podia ignorar outros 

componentes extremamente relevantes nesse processo: os maus tratos e a imposição de uma vida 

que lhes era estranha; as moléstias, particularmente as venéreas, bem como a bexiga (varíola), 

tendo em vista que os índios não estavam imunizados; o vício da embriaguez propiciada pela 

aguardente (usada como estímulo para levar o índio para o trabalho). 

A questão do negro foi tomada pelo historiador paulistano como menos complexa do que 

a do índio, uma vez a escravidão a padronizou e jamais foi refutada como a do gentio, e sob esta 

condição, e somente esta, adentrou para a constituição da população colonial brasileira. Afirmava 

que nos dois primeiros séculos e meio da entrada dos primeiros africanos não ocorreram maiores 

problemas no que diz respeito à sua relação com os colonos brancos, já que a sua condição foi 

sempre a mesma. 

 Caio Prado sublinhava que a contribuição do negro foi considerável, mais elevada que a 

do indígena. Isto se devia não somente ao volumoso número de negros importados (no início do 

século XIX, antes do grande afluxo deste século, girava em torno de cinco a seis milhões de 

indivíduos), mas por outros motivos que garantiam a continuação de seu sangue em dimensão 

superior, como a maior imunidade à presença do colono branco e a relação mais íntima que 

manteve com ele, incorrendo em maiores cruzamentos. Contudo, dois fatores seriam adversos a 

isto. Primeiro, o menor número de mulheres traficadas, já que se priorizavam os homens, uma 

vez que atenderiam a seus objetivos imediatos. Segundo, pela oposição de alianças com negros 

(no âmbito da legalidade), demonstrando preconceitos superiores aos existentes em relação ao 

índio. Este segundo fator teve, a seu ver, valor ínfimo, uma vez que tanto num caso quanto noutro 

a maior parte dos cruzamentos ocorria fora do casamento. Rapidamente o sangue do negro foi 

penetrando em proporções elevadas em todas as classes da população. 

 O caráter mais particular da constituição étnica colonial brasileira foi, como mencionado 

anteriormente, o da mestiçagem. Junção das três raças – branca, indígena e negra –, na concepção 

do autor, “mesclando-se sem limite, numa orgia de sexualismo desenfreado que faria da 
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população brasileira um dos mais variegados conjuntos étnicos que a Humanidade jamais 

conheceu”98 (FBC, p.107). Entretanto, frisava que a forma como se efetivou a emigração lusitana 

para sua possessão americana foi um dos fatores mais significativos da nossa mestiçagem. 

Considerando-se o período mais ativo, o colono que veio foi quase sempre sozinho, na condição 

de aventuroso, a exemplo da fase das minas. A vinda da família era admitida quando a situação 

estava equilibrada. Havia, assim, carência de mulheres de pele branca, o que incentivou o 

cruzamento com mulheres de raças diferentes da sua, até mesmo pela facilidade de sua condição 

de dominadas, portanto submissas, e que se entregavam facilmente ao ato sexual, como 

verificado em especial com as indígenas, o que estimulou o comodismo do colono português. 

Das três combinações de sangue possíveis – a saber, branco-negro, branco-índio, negro-

índio –, predominou a primeira, o que era justificado tanto pelo maior número de negros quanto 

pela sua maior resistência às doenças (transmitidas pelos brancos) e estreitamento mais íntimo 

com o colono branco. O matiz que resultou no cafuzo foi mais parco, tendo em vista que a nossa 

mestiçagem foi, antes de tudo, um resultado da questão sexual da raça dominante, o colono 

branco. Evidentemente, no contexto em que estas três raças, uma subjugadora e as outras duas 

subjugadas, entraram em relação, tudo conspirava a favor da primeira, no cenário econômico e no 

social, e como decorrência no sexual também. De maneira que não havia na colônia um terreno 

comum em que as raças dominadas mantivessem entre si um contato mais íntimo e durável. O 

cenário apresentado era claro: “O negro nas senzalas ou nos serviços domésticos do branco; o 

índio, que se aproxima da colonização quase unicamente nas suas relações de trabalho ou para 

satisfazer de outra forma o colono branco; aquele, concentrado nas regiões economicamente mais 

prósperas, donde o outro é excluído: eis a posição relativa das duas raças”. Por conta disto, a 

mistura de uma com a outra foi reduzida, “e isto apesar da atração, muitas vezes notada, que 

sobre a índia exerce o negro” (FBC, p. 110). Observa-se que Caio Prado esforçava-se para 

entender esta problemática sem desvinculá-la da determinação material da vida. O predomínio 

desta ou daquela mestiçagem decorria das condições impostas pelo processo de colonização 

instaurado. 

                                                 
98 A facilidade do português em se envolver com outras raças, aqui a negra, estava ligada, conforme Caio Prado, ao 
contato com populações de pele mais escura, dada sua relação com a África e mesmo a invasão árabe no território 
lusitano por séculos. Tudo isso contribuiu para a maleabilidade do português com raças diferentes com que teria de 
lidar na América. 
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 O paralelismo das escalas cromática e social fazia do elemento branco e da pureza de 

raça um ideal de grande significância na evolução étnica brasileira, orientando os cruzamentos e 

firmando a posição de prestígio do branco no processo de procriação. De modo que a seleção 

sexual era direcionada no intuito de branqueamento, consubstanciada na preocupação de limpeza 

do sangue, com a acentuação do influxo branco99. 

Resumidamente, pode-se dizer que, no início do século XIX, a colônia etnicamente era 

uma sociedade preponderantemente de mestiços, dominando o cruzamento do branco com o 

negro, mas contando ainda com grupos puros das três raças advindos da afluência de contingentes 

novos. Este foi, contudo, reduzido no caso dos indígenas, de modo que seu grupo foi diminuindo 

e desaparecendo. Já no dos negros o influxo foi vultoso. A vinda de brancos, não somente de 

nacionalidade portuguesa, ampliou-se após a abertura dos portos (1808), entretanto, sempre em 

defasagem em relação aos negros até 1850, com a extinção do tráfico. Mas essa deficiência era 

compensada com a ampliação mais ligeira do elemento branco, tendo em vista que sua imigração, 

do ponto de vista da organização familiar, era mais regular, contando com um número de 

mulheres proporcionalmente maior. Todavia, essas novas levas não alteraram o caráter étnico 

prevalecente, uma vez que os elementos puros foram diluídos no processo de novos cruzamentos. 

Também não desarranjaram substancialmente a face social, já que os novos contingentes 

populacionais se espalharam respeitando a situação dada. Somente bem mais tarde os novos 

imigrantes brancos afluíram para as camadas inferiores. 

Tal visão, tomada em seu conjunto, não implicava desconsiderar as variantes regionais, 

que foram significativas. De forma geral, o negro e suas variantes preponderaram nas zonas de 

ampla atividade econômica, mas com matizes diferentes, dependendo da data e penetração nas 

regiões, a exemplo do Maranhão, onde essa miscigenação foi mais atrasada, sendo o número de 

índios maior. Situação semelhante à do extremo-Norte do território brasileiro (capitanias do Pará, 

São José do Rio Negro); o mesmo ocorreu em regiões de baixa expressão econômica, que não 

tinham condições de manter em elevada proporção o trabalho escravo, bem como na de 

remanescentes de antigas missões. Os altos sertões nordestinos tinham uma peculiaridade – 

ofereciam refúgio para os negros e mestiços vindos do litoral. Ali a lei era a do mais forte, hábil, 

                                                 
99 Conforme Caio Prado, “Martius refere que muitos aventureiros europeus passavam no Brasil uma vida descuidada 
de cidadãos abonados graças aos casamentos realizados em famílias que estavam procurando apurar o seu sangue. 
Até um empregado do naturalista recebeu propostas neste sentido no alto sertão do Piauí” (FBC, p.111). 
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e não de classe social abastada. De forma que, “No sertão, confundidos com a população de 

origem indígena, num pé de igualdade que as circunstâncias do meio impõem, cruzam-se em 

larga escala, dando este tipo, o sertanejo, de tão singular definição psicológica e étnica. A infusão 

do sangue branco não representa neste complexo senão parcela mínima; e tão diluído que sua 

contribuição quase desaparece” (FBC, p. 114). No caso de São Paulo, o número de índios era 

espesso, mas, com o desenvolvimento da capitania, no decorrer do século XIX, implicando a 

vinda de grande volume de escravos e também de imigrantes europeus, alterou-se o caráter étnico 

da capitania, antes marcada pelo mestiço de branco com índio, donde iam do quase índio nas 

classes mais baixas ao quase branco nas mais altas. Já os casos de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul foram diferentes, pois nessas localidades a mestiçagem foi secundária. A maior parte da 

população era formada de brancos puros, o que se explica pelo processo de povoamento da região 

(emigração de açorianos, grupos familiares). Tanto negros quanto índios estavam em número 

reduzido100. 

Pode-se afirmar que, de modo geral, os traços da mestiçagem acompanhavam o 

desenvolvimento econômico específico da região. A miscigenação ocorreu sempre na condição 

de subjugação do índio e do negro pelo branco, impedindo que participassem de fato na formação 

social brasileira. Os primeiros, pela condição de dominados, não tiveram condições de contribuir 

com os seus cabedais culturais, uma vez que suas melhores qualidades foram castradas no 

processo de assimilação, haja vista a situação do negro tomado como “coisa”, feixe de músculos 

para o trabalho. Pode-se afirmar também que o modo próprio da economia brasileira fixou a face 

da organização social. 

Caio Prado frisava que buscava entender os caracteres da sociedade colonial partindo do 

princípio marxista de que a sociedade é reflexo da base material de existência. Constatava que 

esta base material era marcada pelo domínio da economia agrária, e isto fez que a riqueza se 

                                                 
100 Conforme Caio Prado: “No Rio Grande, o contingente indígena, reduzido e catequizado pelos jesuítas nas suas 
famosas reduções dos Sete Povos, permanecerá num estado de semicivilização e pureza racial, sob a direção dos 
padres, até 1767, quando estes são expulsos dos domínios espanhóis. Os Sete Povos passam então para a 
administração civil, e o seu território é conquistado pelos luso-brasileiros, e incluído nos domínios portugueses, em 
1801. Sobravam então nos Sete Povos de 21 a 22 mil índios. Uma outra parte deles, mercê das guerras e freqüentes 
mudanças de autoridade que se sucedem desde 1750, tornara-se nômade, e vagueia pelo interior da capitania. Será 
aproveitada como peões das estâncias de gado que se alastram sobretudo a partir do último quartel do século XVIII, 
e para soldados nas guerrilhas externas e internas que caracterizam a história política da capitania no correr do século 
passado [XIX]. No litoral, são os açorianos e seus descendentes que francamente predominam. O negro só começará 
a afluir com o desenvolvimento das charqueadas, já iniciado em fins do século XVIII, e que tomará considerável 
vulto em princípios do seguinte; fornecer-lhes-á a mão-de-obra” (FBC, pp. 114 -5). 
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concentrasse nas mãos dos grandes proprietários rurais, cujo número era reduzido frente à grande 

massa de trabalhadores: “Assim como a grande exploração absorve a terra, o senhor rural 

monopoliza a riqueza, e com ela seus atributos naturais: o prestígio, o domínio /.../ naturalmente 

tal abastança exigia o esforço de dezenas e centenas de trabalhadores; sua condição necessária era 

pois uma ínfima minoria de colonos, formando uma aristocracia de plutocratas. Tal é a classe que 

geram as grandes explorações” (EPBE, pp. 21-2). Entendia-se, a seu ver, o status que assumiam, 

considerando-se uma massa popular de miseráveis composta de negros escravos, índios e 

mestiços. 

Sobre um alicerce escravista101 é que se erigiu a economia colonial brasileira. Foi 

garantido aos donatários das capitanias coloniais brasileiras, logo no início das concessões de D. 

João III, o direito de cativar o gentio para o serviço e até mesmo enviar alguns para o reino. De 

início, conseguiram seduzir algumas tribos menos hostis, que vieram sem grandes empecilhos 

contribuir com eles na obra da colonização, na condição de trabalhadores nos engenhos e nas 

fazendas. Contudo, nem sempre se deu dessa forma; o que vigorou foram os recursos cruéis. Em 

seus próprios termos: “Os processos brutais empregados pelos portugueses para forçarem os 

indígenas ao trabalho /.../ não eram de molde a despertar nos índios grande entusiasmo pela 

colonização branca. Preferiam permanecer no recesso das matas, longe da cultura européia de que 

só chegavam a conhecer os horrores da mais atroz das opressões. Foi por isso preciso ir lá buscá-

los” (EPBE, p. 23). Com isto, principiou-se a “‘caça’ do homem pelo homem”, cujas dimensões 

tiveram reduzidas semelhanças na história. Referia-se às aventuras dos bandeirantes, que 

cruzaram as terras brasileiras de Norte a Sul e de Leste a Oeste, capturando milhares de gentios 

com o intuito de os iniciarem nas “belezas” da “civilização”. 

                                                 
101 Mas, sempre preocupado com as distinções, assegurava que essa escravidão, própria da era dos descobrimentos 
ultramarinos do século XV, não teve ligação com a escravidão ocorrida no mundo antigo ou dos séculos posteriores 
ou mesmo com a servidão do mundo ocidental. Se no mundo antigo ela apareceu como parte integrante, justificável, 
como qualquer outra do todo social, a escravidão moderna nasceu de súbito, sem tradição. Retomou uma instituição 
que perdera seu sentido de existência; uma forma de trabalho antiga, já substituída por outras, mais desenvolvidas. 
Acrescia-se o fato de que no Novo Mundo ela não teve nenhum efeito construtivo, diverso do ocorrido no mundo 
antigo. Assumiu aqui um caráter meramente comercial, em atendimento aos interesses de seus empreendedores. No 
mundo antigo, os escravos tinham cultura igual ou superior à de seus conquistadores, de maneira que o escravo não 
assumiu lá o papel de apenas um equipamento de trabalho grosseiro e irrefletido, como foi o caso de seu substituto 
americano. Aguardava-os aqui a escravidão em sua pior face: “‘Instrumento vivo de trabalho’”, como denominou, 
segundo o autor, Perdigão Malheiro, em A escravidão no Brasil. E acrescentava: “Nada mais se queria dele, e nada 
mais se pediu e obteve que a sua força bruta, material. Esforço muscular primário, sob a direção e açoite do feitor. 
Da mulher, mais a passividade da fêmea na cópula. Num e noutro caso, ato físico apenas, com exclusão de qualquer 
outro elemento ou concurso moral. A ‘animalidade’ do Homem, não a sua ‘humanidade’” (FBC, p. 272). 
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 Para tristeza dos colonos, todavia, a legislação da metrópole e o prestígio dos padres da 

Companhia de Jesus junto aos soberanos portugueses logo puseram entraves a essas 

perseguições102. Esses intentos se chocavam, como era de esperar, com os dos colonos, uma vez 

que os jesuítas pleiteavam a preferência da “conquista das almas” – na verdade, o monopólio do 

braço do gentio para o trabalho. Explicavam-se, assim, os embates entre colonos e padres, em 

particular nas regiões de residentes mais carentes, pela impossibilidade de adquirir escravos, não 

podendo, desse modo, prescindir do trabalho indígena, particularmente os das áreas de São 

Vicente, Maranhão e Pará. Essas contendas levaram à expulsão dos padres (de São Paulo em 

1643 e do Maranhão em 1661).  

Dos embates e da legislação coibitiva da metrópole se originou uma condição jurídica 

complexa e particular para os indígenas. A manutenção de sua escravidão exigia disfarces. Os 

aborígines foram classificados em duas categorias: os escravos de pleno direito e os livres, mas 

mantidos em aldeias sob a tutela de administrador nomeado pela metrópole103. Essa situação 

permaneceu até meados do século XVIII, suprimida, então, por Pombal, como já mencionado104. 

Contudo, já estava havia muito tempo em descenso, pois, aos impedimentos legais aliava-se a 

ineficácia do trabalho aborígine. Para o historiador paulistano, o índio era inapto à vida sedentária 

da agricultura, laborava mal e escapava facilmente; não desconhecia o território como os 

africanos, não tendo, pois, receio da fuga como eles; além disso, tinha fragilidade física para a 

clausura, diversamente dos negros105. Nesta questão, como visto, julgava a situação dos escravos 

negros menos complexa que a dos indígenas. Não foram como estes amparados pelos jesuítas e 

                                                 
102 Caio Prado avaliava que os jesuítas assumiram um papel de suma importância na colonização do Brasil e da 
América e, sem dúvida, sem referência anterior na história das missões cristãs. Era sabida a função que cumpriram 
na preparação do caminho da domesticação dos povos mais primitivos para penetração da cultura ocidental. No 
nosso caso, esse papel foi avocado pelos capuchinhos, carmelitas e religiosos de outras ordens, com a particularidade 
de preparar o caminho não para outrem, mas para eles mesmos. Objetivavam a implantação de seu império temporal 
na América, a exemplo das afamadas missões jesuítas do Paraguai. 
103 Os escravos de pleno direito eram os aprisionados em “guerra justa”. Já os tutelados, considerados livres, eram 
“as ‘peças forras’, os ‘servos da administração’, os ‘administrados’ dos documentos da época”, mantidos em aldeias 
sob a tutela de um administrador, indicado pela metrópole. “Escusado será dizer que este administrador empregava 
seus tutelados como escravos, distribuindo-os por suas propriedades. Por isso era o cargo de administrador tão 
disputado” (EPBE, p. 24). 
104 Esclarecia, contudo: “vemos ainda em 1808 as Cartas Régias de 13 de maio, 24 de agosto, 5 de novembro e 2 de 
dezembro declararem guerra justa aos índios botocudos e permitirem o cativeiro dos prisioneiros. Estas cartas só 
foram revogadas pela lei de 27 de outubro de 1831” (EPBE, p. 25).  
105 Segundo nosso autor, “A sua dizimação pela moléstia e maus tratos foi espantosa. Refere um contemporâneo que, 
dos 40.000 índios aldeados que havia na Bahia em 1563, restavam 20 anos depois apenas 3.000, apesar das levas 
contínuas que vieram neste período reforçar-lhes o número” (EPBE, p. 25). 
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sua condição sempre foi a mesma106.  

O autor em foco fazia a seguinte consideração: sendo a maioria da população colonial 

composta de escravos negros107 ou índios, a outra parte, mesmo livre, mas sem abastança para 

serem grandes senhores, portanto, sobreviventes do próprio trabalho, sofria o domínio humilhante 

da massa escrava que a envolvia e que colocava seu marco aviltante em todo o labor da colônia. 

Assim, o trabalho livre pouco se distinguia do escravo. O pequeno proprietário era de fato nada 

mais do que um servo, uma vez que a terra era apenas um apêndice da grande exploração. 

Fronteiros a esses pequenos proprietários ficavam os agregados (“escravos libertos ou mestiços 

espúrios” que realizavam serviços de mensageiros e vigias das propriedades, entre outros) e 

rendeiros (indivíduos de condição débil, geralmente sem contratos redigidos, que pagavam o 

aluguel da terra com dinheiro ou, freqüentemente, com produtos ou serviços). Os assalariados 

eram em número reduzido e voltados para as atividades de maior qualificação do engenho de 

açúcar, como feitores e mestres de açúcar. Contudo, não formavam um grupo à parte, de algum 

significado. Uma coisa era incontestável: na grande exploração, quem detinha o domínio era o 

senhor. 

 Estas eram as modestas características gerais da estruturação e situação das classes 

sociais da nossa colônia nos seus primeiros 150 anos, resumidas a duas classes: “de um lado os 

proprietários rurais, a classe abastada dos senhores de engenho e fazendas; doutro a massa da 

população espúria dos trabalhadores do campo, escravos e semilivres”. Sobre esta “infra-estrutura 

                                                 
106 De acordo com o historiador, se no caso do indígena houve, ainda que restrito, o afastamento das formas mais 
rebaixadas, aviltantes de escravidão, garantidas pelas missões e legislação, o negro não contou com esta proteção. 
Nenhum gesto foi feito em seu benefício. Se era verdadeiro que aqui os costumes e leis foram para os negros menos 
atrozes na sua “brutalidade escravista” que em outras possessões americanas, isto “não impediu contudo que o negro 
fosse aqui tratado com o último dos descasos no que diz respeito à sua formação moral e intelectual, e preparação 
para a sociedade em que à força o incluíram” ( FBC, p. 276). Na ampliação da questão, Caio Prado afirmava que, no 
terreno jurídico, a colônia, no que se referia ao negro, seguiu o direito romano, no qual o escravo era apenas uma 
“coisa” do seu dono, que poderia utilizá-la como quisesse. Foram reduzidas as ressalvas a esta norma, que 
significaria resguardo ao escravo. Se ocorreu alguma limitação aos excessos, esta esteve mais ligada aos costumes. 
Entretanto, não significava considerar os senhores de escravos daqui mais humanos. Como revelava nosso 
investigador, “Não encontramos neles [nos depoimentos antigos] nada que nos autorize a considerar os senhores 
brasileiros de escravos, humanos e complacentes; e pelo contrário, o que sabemos deles nos leva a conclusões bem 
diversas” (FBC, p. 277). 
107 Tendo em vista o tráfico de negros realizado em Portugal desde o século XV, Caio Prado considerava ser 
provável que a vinda dos primeiros escravos estivesse ligada à dos primeiros colonizadores. Mas “As primeiras 
referências positivas datam contudo do penúltimo ano do governo de Tomé de Souza (1552). O certo é que seu 
número tomou rapidamente grande vulto. Em fins do primeiro século já somavam cerca de 14.000 indivíduos numa 
população total – inclusive índios aldeados – que não chegava a 60.000 habitantes. Em fins da era colonial 
representavam 50% da população ” (EPBE,p. 25). 
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econômica” simplista edificou-se a “estrutura social”, a saber, uma classe pequena de 

proprietários em contraposição a uma volumosa massa de trabalhadores oprimidos e explorados. 

Observavam-se “gradações” no bojo dessa massa, mas, ainda assim, “elas não são contudo 

bastante profundas para se caracterizarem em situações radicalmente distintas”. Isto é, 

“Trabalhadores escravos ou pseudolivres; proprietários de pequenas glebas mais ou menos 

dependentes, ou simples rendeiros, todos em linhas gerais se equivalem. Vivam do seu salário, 

diretamente de suas produções ou do sustento que lhes concede o senhor, suas condições 

materiais de vida, sua classificação social é praticamente a mesma” (EPBE, pp. 26-7).  

A infra-estrutura era tomada como a vida material estabelecida. No nosso caso, ela nos 

remetia ao domínio da grande propriedade, que absorvia praticamente toda a vida econômica da 

colônia, elevando o seu senhor ao topo da pirâmide social. Era simplista na medida em que a 

economia se assentava na grande propriedade monocultural escravista, não abrindo espaço para o 

desenvolvimento de atividades mais diversificadas e complexas. Criava, por decorrência, uma 

classificação social sem grandes variações. De um lado, os grandes proprietários; de outro, os 

trabalhadores explorados, vivendo os não escravos numa situação restringida e limitada. 

Caio Prado chamava a atenção para o fato de que o entendimento da sociedade colonial 

exigia enxergá-la como ela realmente se formara: a partir de um centro, cujo elemento primacial 

era a escravidão, e, abarcando este centro, ou padecendo do seu domínio, uma névoa social 

desarmônica. Concebia que a escravidão constituía o alicerce do setor “orgânico” da sociedade 

colonial, ou seja, a base daquilo que havia de organizado, de coeso na sociedade colonial. Na 

outra ponta ficava o setor “inorgânico”, no qual vigorava a instabilidade e a desagregação social, 

constituída por aquela parte da população que vegetava à “margem da vida colonial”. No terreno 

econômico o aspecto “orgânico” correspondia à grande lavoura e à mineração, e o “inorgânico”, 

à economia de subsistência. Esta estruturação era resultante de uma economia de caráter 

unilateral – uma economia direcionada para a produção de alguns gêneros exportáveis –, sendo 

que a precariedade da sociedade colonial decorria desta forma particular de produção. 

Na ampliação da questão, destacava que a observação da sociedade colonial a partir do 

prisma acima possibilitava visualizar a “pobreza” dos laços sociais existentes, a ausência de 

“nexo moral”. Utilizava esta expressão como designação de um “conjunto de forças de 

aglutinação, complexo de relações humanas que mantêm ligados e unidos os indivíduos de uma 

sociedade e os fundem num todo coeso e compacto” (FBC, p. 345). No nosso caso, para a 
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manutenção da débil integridade do conjunto bastaram os frágeis laços materiais primários 

(econômicos e sexuais), isto é, a escravidão estabeleceu relações primárias, básicas, no que diz 

respeito ao trabalho e à sexualidade: no trabalho não ultrapassou o “esforço físico constrangido”; 

na questão da sexualidade, restringiu-se ao uso da mulher escrava como mero instrumento de 

prazer de seus donos. Ou seja, o ato sexual ficou no âmbito animalesco, distanciando-se, salvo 

excepcionalidade, do amor, isto é, da esfera humana. Foi sobre tal base que a sociedade colonial 

se conservou e a obra da colonização prosseguiu. 

O historiador marxista alertava para a necessidade de diferenciar o papel do negro e o do 

escravo (aspecto já indicado por Gilberto Freyre). A seu ver, tal distinção era complicada, tendo 

em vista que ambas as figuras se faziam presentes no mesmo indivíduo, e a contribuição do 

primeiro se realizava praticamente por meio do segundo. Contudo, não era incorreto afirmar que, 

se o negro trouxe algo de afirmativo, na maioria dos casos isto se nulificou, uma vez que o 

escravo roubou o espetáculo e não foi possível ao negro aparecer senão raramente. Na forma 

como foi implantada e desenvolvida, a escravidão impediu que o africano contribuísse 

efetivamente para a nossa formação cultural, isto é, o modo como a escravidão se consubstanciou 

na colônia o castrou e decepou as suas melhores qualidades108. 

A posição preponderante do escravo elevou o trabalho à condição de atividade 

desvalorizada, bem como estimulou a inação, a inércia, tendo em vista que a maioria dos postos 

de trabalho era ocupada por ele. Esta indolência resvalou para o conjunto da sociedade colonial, 

acrescendo-se o fato de que tudo se assentava completamente no labor forçado (e não aquiescido) 

imposto pela servidão – à parte isso, a atividade colonial era praticamente nula. Sendo que, 

“Onde falta a obrigação sancionada pelo açoite, o tronco e demais instrumentos inventados para 

dobrar a vontade humana, ela desaparece. Os libertos que se fazem por via de regra vadios, 

apesar da escola em que se formaram, é disto uma das provas” (FBC, p. 347). Esta condição, ao 

longo do tempo, na sua concepção, incorporou-se à psicologia coletiva como um elemento do 

                                                 
108 Considerando o vasto papel assumido pela escravidão, não se podia ignorar, conforme Caio Prado, que os seus 
dois setores (a saber, as atividades eminentemente produtivas e as do serviço doméstico) tinham fisionomia e 
resultantes próprias. Na sua concepção, reconhecer a importância do primeiro não justificava desprezar o segundo. 
Este não somente era considerável quantitativamente como participava e exercia influência na vida social da colônia. 
De modo que, excetuando-se a parte econômica, ele superava a função do primeiro setor. Isto porque o 
relacionamento, o convívio que o escravo doméstico tinha com seus proprietários, que se estendia para a sociedade 
branca em geral, era muito mais próximo e extenso. Na sua avaliação, foi pelo escravo doméstico que se disseminou 
para a vida social brasileira a parte maior dos efeitos nocivos da escravidão, bem como do pouco que ela propiciou 
de vantajoso, a exemplo da afetividade e ternura da mãe preta e os deleitosos quitutes da culinária afrobrasileira.    



123 
 

nosso caráter109. O uso dos músculos passava a ser tomado como degradante, rebaixado, e o 

sistema econômico implantado, de parcas possibilidades, não estimulava a utilização das energias 

para o trabalho. 

 Pode-se afirmar que na colônia eram ínfimas as oportunidades para os desprovidos de 

condições materiais, uma vez que a vida social era marcada pelos extremos já mencionados: os 

senhores e os escravos, os primeiros correspondendo a uma parte reduzida da população, os 

grandes empreendedores e condutores do processo de colonização; os segundos, a maioria, o 

contingente trabalhador. Entre estes dois setores, claramente demarcados, ficavam contraídos, e 

avolumando-se com o decorrer do tempo, os desqualificados, sem serventia, desajustados, 

desambientados; pessoas envolvidas em atividades infreqüentes ou sem nenhuma atividade. A 

ampliação deste contingente era crescente110, tendo em vista a continuidade dos motivos que o 

geravam. 

A economia marcada por ciclos foi um fator de relevo para essa desagregação social, 

carente de estabilidade. As reverberações sociais dessa situação foram funestas, uma vez que, a 

cada fase decadente, desarticulava-se uma parte da estrutura colonial, fragmentava-se a porção da 

sociedade marcada pelo desequilíbrio. Uma quantidade expressiva de pessoas incapacitava-se, 

ficava desprovida de seu centro, seu mundo e sua condição de sobrevivência. Viveria à margem 

da sociedade. Na colônia esta situação atingiu índices desastrosos, em especial nas zonas 

mineradoras. De acordo com nosso estudioso, elas contavam com um número significativo de 

“vadios”, na sua acepção mais pura, indivíduos sem ocupação, desamparados, para quem o 

amanhã inexistia, e continuamente alternavam o recurso à caridade com o crime. Era a situação, 

em especial, dos distritos de ouro de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, que exibiam um 

                                                 
109  Gorender, a esse respeito, relata que “o homem livre se sentiria humilhado e desprezado se fosse visto na rua com 
o mais ínfimo pacote na mão, entregue, por isso, ao negro alugado na hora. Debret contou que um dos seus vizinhos 
chegou em casa, certo dia, dignamente seguido por um negro ‘/.../ cujo enorme cesto continha neste momento um 
lápis de cera para lacrar e duas penas novas’” (GORENDER, 1988, p. 477). 
110 De acordo com Caio Prado, “Compõe-se sobretudo de pretos e mulatos forros, os fugidos da escravidão; índios 
destacados de seu habitat nativo, mas ainda mal-ajustados na nova sociedade em que os englobaram; mestiços de 
todos os matizes e categorias, que, não sendo escravos e não podendo ser senhores, se vêem repelidos de qualquer 
situação estável, ou pelo preconceito ou pela falta de posições disponíveis; até brancos, brancos puros” (FBC, p. 
282). Era entre tais desvalidos que se fazia o recrutamento para a formação dos bandos virulentos que assolavam os 
sertões e aterrorizavam as populações pacatas e sedentárias, uma vez que ausente uma autoridade pública atuante. 
Tratava-se de indivíduos que viviam a serviço de mandatários locais, em atendimento a seus caprichos e aos embates 
de campanário que sustentavam entre si. No meio urbano, a seu ver, esses desocupados eram mais temerários e mais 
danosos, tendo em vista que não deparavam, como no rural, com a ampla acolhida que lá se exercia, nem havia 
dirigentes sertanejos dispostos a contratar sua beligerância. Toda essa subcategoria social marcaria presença nas 
movimentações pré-Independência, o período da Minoridade e do primeiro decênio do Segundo Império, todas elas, 
segundo Caio Prado, carentes de análise.  
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panorama aterrador, a ponto de amedrontar os contemporâneos. Uma parcela considerável da 

população dessas regiões se encontrava nessa situação, sem perspectivas presentes ou futuras. 

A situação era dramática, já que a sociedade brasileira no início do século XIX ainda era 

marcada pela escravidão em todas as instâncias da vida social: “Organização econômica, padrões 

materiais e morais, nada há que a presença do trabalho servil, quando alcança as proporções de 

que fomos testemunhas, deixe de atingir; e de um modo profundo, seja diretamente, seja por suas 

repercussões remotas” (FBC, p. 269). O uso absoluto do escravo em todos os âmbitos da vida 

material e social, tornando o trabalho depreciativo tanto no meio campestre quanto no urbano, 

resultou em ocupações limitadas para os homens livres, como mestres dos engenhos ou feitores; 

os ofícios mecânicos não monopolizados pela escravidão, que não parecessem indignos à 

brancura de sua tez; as atividades públicas, se fossem brancos o suficiente; as armas ou o 

comércio, sendo que neste último esbarrava na restrição que o tornava privilégio dos reinóis, isto 

é, dos nascidos no reino111. Era reduzido o número de advogados e cirurgiões, entre outras 

profissões liberais, tendo em vista que exigiam formação específica, inexistente na colônia, e 

demandavam valores monetários consideráveis112.  

Já a Igreja, segundo ele, ofereceu mais possibilidades. Os seminários foram os primeiros 

órgãos de ensino superior do Brasil colonial. Os interessados tinham aí amparo e apoio. Não 

estava excluído o preconceito de cor, apesar de ser possível a dispensa especial para os que não 

fossem da mais pura origem branca. De modo que era grande o número de mestiços no clero. 

Assim, no Brasil “a batina se tornaria o refúgio da inteligência e cultura; e isto porque é 

sobretudo em tal base que se faria a seleção para o clero. Ele foi assim, durante a nossa fase 

colonial, a carreira intelectual por excelência, e a única de perspectivas amplas e gerais; e 

quando, realizada a independência, se teve de recorrer aos nacionais para preencher os cargos 

políticos do país, é sobretudo nele que se recrutarão os candidatos” (FBC, pp. 280-1). Tendo em 

vista a base econômica estabelecida e o espaço assumido pela escravidão, explicavam-se as 

limitadas possibilidades aos não pertencentes ao setor “orgânico” da sociedade e a simplicidade 

da organização social colonial.  

                                                 
111 Garantido, segundo Caio Prado, não por medidas legais, mas por um uso mantido de data distante e 
cuidadosamente reservado pelos primeiros estabelecidos, os reinóis, para si e seus conterrâneos. Aos naturais eram 
vedadas as portas dessa atividade. 
112 O autor indicava que “em 1792 não havia no Rio de Janeiro senão 32 advogados e 24 solicitadores. Os médicos 
então eram exceção. Em toda a capitania de São Paulo, observava Martius em 1818, não havia estabelecido nenhum 
médico ou cirurgião verdadeiro. O mesmo se dirá dos engenheiros, de que a colônia não contava senão com raros 
militares” (FBC, p. 280). 
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Não foi diferente a debilidade na esfera sexual, correspondendo às relações de família. 

Caio Prado afirmava que a vasta documentação referente à questão da sexualidade revelava a 

existência de destemperança, devassidão. Um dos primeiros motivos foi a forma como se 

desenvolveu a emigração aqui, realizada, salvo excepcionalidades, por pessoas sozinhas, e 

muitos, quando se firmavam, acabavam optando pelos costumes que lhe facilitavam a submissão 

das mulheres das raças dominadas às limitações de uma família. Mesmo quando formavam 

família, a mulher e os filhos serviam como freio reduzido de seu comportamento. 

A escravidão e o sistema econômico instável foram admitidos por ele como elementos 

que impediam a formação da família em bases firmes, duradouras. Não reinou um “ambiente” de 

família na massa da população, como se observava no caso do escravo, na parte da população 

livre, sempre instável econômica e socialmente, bem como do colono recém-chegado. 

Concebendo a família como local da formação do caráter dos indivíduos, podia-se dizer, na sua 

concepção, que também a casa-grande ficou aquém de seu papel, considerando-se a 

promiscuidade com escravos, as relações sexuais desregradas. Tudo isto tornava a casa-grande 

mais uma escola de vício do que regradora da vida sexual dos indivíduos113.  

Toda essa situação dificultava as uniões regularizadas. Mas não era apenas a indisciplina 

sexual a responsável pelas situações legalmente irregulares. Eram responsáveis também a 

distância a que ficava o padre, dificultando a realização do casamento, sem contar o seu custo 

elevado, causador de inúmeras queixas registradas. Acrescia-se àquelas a questão do preconceito 

de cor e de classe social, que obstava a regularização de relações extramatrimoniais114. Era 

notório, a seu ver, a ampla propagação da prostituição no Brasil-colônia, não somente nos 

grandes e médios núcleos (como era comum em todo lugar do mundo), mas corrente até nos mais 

diminutos arraiais, onde quase a totalidade de sua população residente era de prostitutas e vadios. 

A religião, a seu ver, não constituiu um freio eficaz, pois não disseminou um verdadeiro espírito 

                                                 
113 Segundo afirma Emília Viotti da Costa, em sua obra Da senzala à colônia, “O intercâmbio sexual entre senhor e 
escrava deu margem a que se fixassem preferências por certos vícios e anomalias sexuais (masoquismo – sadismo), 
estimuladas pela situação que a escravidão criara. De um lado, havia a família branca, aparentemente monógama, de 
outro, a promiscuidade das senzalas a incitar e favorecer a poligamia do senhor. Por sua vez, a situação do escravo 
também não contribuía para estreitar laços familiares: a desorganização das tradições africanas, o interesse dos 
senhores que preferiam, para os escravos, as ligações passageiras a relações consolidadas pelo casamento – que 
poderiam criar obstáculos à venda –, o número relativamente pequeno de mulheres em relação a homens, tudo 
contribuiu para conferir precariedade e instabilidade àqueles laços” (COSTA, 1966, p. 10). 
114 Conforme Caio Prado, “preconceito tão forte que pode levar até a desenlaces extremos, como este caso trágico de 
um ex-governador de duas capitanias, Fernando Delgado de Castilho, que, apaixonado por uma mulher de condição 
humilde, de quem tivera vários filhos, preferiu suicidar-se a levá-la, casada com ele, para o reino, de onde o 
chamavam” (FBC, p. 353). 
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religioso, limitando-se mais ao exercício dos ritos e arrecadamento das contribuições 

eclesiásticas. Muitos dos fiéis, distantes dos núcleos de povoamento centrais, ficavam sem a 

ajuda espiritual, tendo em vista que os sacerdotes se ocupavam mais de seus assuntos e negócios 

privados. Este desamparo legava também à sociedade uma existência sem regramentos.  

Outro elemento social analisado pelo historiador paulistano, que subjugava a vida 

colonial, foi o do clã patriarcal, entendido como o domínio das unidades rurais, que agregava 

desde os senhores que mandavam e desmandavam nas esferas econômica, administrativa, social 

e, em certa medida, religiosa, passando por várias categorias ligadas a ele e chegando até o último 

escravo sob seu poder. 

Se o patriarcalismo podia ser visto como originário das instituições lusitanas, Caio Prado, 

ancorado na busca pela especificidade histórica, grifava que o daqui foi próprio do nosso 

processo de formação115. Foi do sistema econômico implantado que ele germinou, isto é, “deste 

grande domínio que absorve a maior parcela da produção e da riqueza coloniais. Em torno 

daqueles que a possuem e senhoreiam, o proprietário e sua família, vem agrupar-se a população: 

uma parte por destino natural e inelutável, os escravos; a outra, pela atração que exerce o único 

centro existente, real e efetivo, de poder e riqueza” (FBC, p. 287). Tendo em vista a fragilidade e 

distância da autoridade pública, o poder era exercido de fato pelo proprietário rural. A 

administração era obrigada a admiti-lo. Mesmo a Igreja e seus eclesiásticos estavam em alguma 

medida submetidos ao grande domínio. Isto porque a grande clientela dos eclesiásticos era 

proveniente dali. De forma que nada se apartava ou se projetava de forma autônoma em relação 

ao grande domínio. Sob sua sombra todos vinham se acolher. Assim, de mera unidade produtiva 

se transformou, paulatinamente, na grande família patriarcal.  

No grande domínio estabeleciam-se relações que se distinguiam das de simples 

exploração econômica e propriedade escravista. Tratava-se de relações mais brandas, mais 

afetivas. Mas, advertia: “se de um lado estas novas relações abrandam e atenuam o poder 

absoluto e o rigor da autoridade do proprietário, doutro elas a reforçam, porque a tornam mais 

consentida e aceita por todos” (FBC, p. 289). Agora, o grande senhor seria tomado como 

defensor, praticamente um pai. Essa relação era reforçada, inclusive, pelos ritos católicos do 

batismo e do casamento, pelos títulos de compadre, afilhado, padrinho.  

                                                 
115 A esse respeito, ver o texto de Maria Odila Dias “Impasses do Inorgânico”, em que a autora demarca a busca do 
historiador marxista pela diversidade regional e pela definição das relações sociais específicas (DIAS, 1989). 
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Posto no epicentro da pirâmide social, o grande senhor se aristocratizava, pois tinha os 

ingredientes que o avalizavam, como autoridade, riqueza e poder. Agregava-se a tradição que a 

família patriarcal, com a autoridade completa do chefe, direcionando e selecionando os 

casamentos, garantia. Assim, a aristocratização não era somente nominal, resultante da vaidade 

dos intitulados, mas, sim, uma condição de fato; os grandes senhores, proprietários rurais, 

constituíram uma classe à parte e privilegiada, de posição reconhecida. Ela assumiu o semblante 

de todas as aristocracias, como a tradição, o orgulho do sangue e da família que carregava. 

Todavia, ela se distinguia, pois isto não a tornou arrogante. A explicação dada pelo investigador 

se pautava no seguinte argumento: “o tom geral da vida brasileira, a sua moleza e maciez nos 

contatos humanos não dariam margem para isto”. Mas não ignorava que ela “Terá contudo o 

fraco de todas as castas privilegiadas de curto passado: o de querer entroncar-se em outras mais 

antigas”116 (FBC, pp. 289-90). 

Identificava nas regiões em que não se formou a estrutura do grande domínio, isto é, nas 

zonas de baixo desenvolvimento econômico, uma formação social marcada por uma população 

pertencente à “subcategoria vegetativa e inorgânica”. Não se observava aí o grande senhor 

patriarcal, aristocrata, colocando todos sob seu domínio. Havia nas relações sociais uma 

hierarquia menor, maior igualdade e uniformidade. Todavia, esses caracteres eram antes 

resultantes da “inorganização” do que da existência de instituições sociais próprias117. 

                                                 
116 De acordo com o autor, esta era a situação especialmente nas zonas centrais da grande lavoura, como a do 
algodão, no Maranhão; do tabaco ou açúcar, em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. Fato semelhante se repetia nas 
minas, bem como nos domínios pastoris, embora aí se modificasse a face da vida social, subordinando-se às 
condições próprias em que se efetivava esta atividade, em especial nos sertões do Nordeste. Isto porque o número de 
pessoal e escravos era reduzido. O vaqueiro gozava de uma autonomia e liberdade maiores, tendo em vista o 
afastamento das fazendas, dos currais que formavam o grande domínio, bem como a ausência do proprietário, que 
era mais acentuada e acabava por reduzir a autoridade única e poder do grande senhor, se equiparados ao que 
desempenhavam no engenho litorâneo. Todavia, considerava não poder ignorar que, ainda que com características 
próprias, os elementos aristocráticos e patriarcais marcavam aí presença. O panorama já se diferenciava na pecuária 
do Sul de Minas. Havia uma relativa democratização dos costumes das classes abastadas, mesmo contando com um 
número expressivo de escravos: o grande senhor e seus familiares eram mais toscos, lembrando mais o camponês 
europeu de posses do que o fidalgo. Nesta localidade, o fazendeiro e seus filhos atuavam no labor da fazenda. O 
trabalho não era tomado como ação que depreciava ou rebaixava. Também considerava existir nos campos do 
extremo-Sul um comportamento mais democrático, uma igualdade maior, um relacionamento mais estreito entre 
peões e estancieiros. Até mesmo porque aí os escravos eram escassos, bem como seus habitantes possuíam um modo 
de vida bem particular. Mas, afirmava o historiador, mesmo se considerando estas distinções e abrandamentos, as 
diferenças sociais, a hegemonia e patriarcalismo dos proprietários eram caracteres que se articulavam, de maneira 
geral, em todos os grandes domínios coloniais, e os grupos sociais aí dominantes faziam-se presença reinante em 
todas as esferas da vida social, administrativa e econômica da colônia. Mesmo a situação da pequena lavoura sendo 
outra, por não conseguir autonomia de fato, acabava por viver na órbita do grande domínio. 
117 Já em Santa Catarina, de colonização açoriana, havia o predomínio da pequena propriedade, raridade do elemento 
escravo e uma homogeneização étnica que a diferenciava das demais regiões. Notava-se, conforme Caio Prado, 
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Na análise dos centros urbanos, observava que eles nada mais eram do que a extensão e o 

reflexo do mundo rural. Eles se formavam ao redor da igreja e de um reduzido comércio. 

Praticamente todos os seus habitantes eram cultivadores de terra, que moravam geralmente 

espalhados ao redor ou mesmo muito distantes desses centros, que somente visitavam nos dias de 

festas ou aos domingos. Nesses momentos, eles eram barulhentos, vivos; nos demais, apáticos, 

silenciosos, desabitados, inanimados. Isto porque a população no dia-a-dia vivia de suas 

atividades do campo e somente nos dias de descanso se entregavam a suas obrigações de fiéis, à 

convivência e visitas a amigos, a participação nas festas, as compras e o estabelecimento de 

negócios, entre outros. Ou seja, vivia-se então a “vida social”, após dias de isolamento no roçado. 

Em verdade, a população residente desses núcleos se resumia a escassos comerciantes, sendo 

estes geralmente fazendeiros próximos que acoplavam tal atividade às que já desenvolviam no 

campo; raramente algum artífice, já que as fazendas eram auto-suficientes. Até mesmo o padre 

geralmente não era habitante fixo desses núcleos e geralmente agregava às suas funções 

sacerdotais outras mais terrenas, de minerador ou de fazendeiro.  

O autor não deixou de observar, porém, que esta organização foi se complexificando com 

a ampliação da população fixa (não eliminando o predomínio de raízes rurais, mas que não 

estariam mais sós). Detectava que as funções se tornaram mais específicas e exclusivas. O 

comerciante era apenas comerciante, não o sendo apenas nas horas vagas da lavoura; as artes e 

ofícios começaram a se apartar e autonomizar das atividades rurais; até mesmo algumas 

atividades, como a de juiz, agora não mais exercida pelo fazendeiro em seu tempo livre. 

Com o desenvolvimento do comércio, formou-se nestes centros uma classe social bem 

delimitada: a dos reinóis. Avaliava que, mesmo não sendo de grande vulto, o comércio na colônia 

assumiu um papel não desprezível, mesmo não sendo visto positivamente. Verificava que havia 

aqui um preconceito sobre a atividade. Muitos indivíduos de posses escondiam sua atuação no 

setor utilizando “testas-de-ferro”. Mas foi o comércio, num dado momento, que financiou os 

grandes senhores de engenho. Esta classe paulatinamente assumiu posição de poder118, 

conflitando com a dos grandes proprietários rurais, como exemplifica a Revolta de Beckman, no 

                                                                                                                                                              
ausência de predomínio de castas, grupos ou mesmo uma hierarquia marcada de classes. Era mais uma comunidade 
semelhante à encontrada nas colônias temperadas da América, formando aqui uma ilha no meio dos grandes 
domínios escravocratas ou seus derivados. 
118 Caio Prado informava que “nas Mesas de Inspeção, criadas em 1751 nas principais praças da colônia para 
superintenderem o comércio do açúcar e do tabaco, entravam os negociantes com dois representantes, ao lado de dois 
dos senhores de engenho e outro dois dos lavradores de tabaco” (FBC, p. 296).  
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Maranhão, e a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Com o passar do tempo, o enfretamento se 

extremou, com a participação de outros grupos sociais que se sentiram atingidos com a 

monopolização do comércio pelos reinóis. De modo que o embate envolveu todos, erguendo os 

colonos nativos contra os “mascates”, “pés-de-chumbo” ou “marinheiros”, como eram 

denominados pejorativamente os portugueses. Evidencia-se que nosso historiador, mesmo 

afirmando a composição social simplista, bem demarcada, da colônia (decorrente da organização 

econômica implantada), não perdia de vista que em seu seio havia forças sociais em 

desenvolvimento e luta. Tais embates presentes na vida social se refletiram na esfera político-

administrativa.  

  
 
2.4 A Organização Político-Administrativa: o Domínio da Máquina Burocrática e 
Parasitária  

 

Caio Prado deu passos significativos na elucidação da particularidade da nossa 

organização político-administrativa. O entendimento dessa esfera sempre foi mediado pelo chão 

material que a gerou. Os desdobramentos de elasticidade ou freio da metrópole em relação à sua 

possessão americana sempre decorreram dos interesses econômicos em jogo no momento. No 

plano interno, a classe social que tinha o domínio material fazia valer seus interesses na 

administração política, alijando a maioria da população dos processos decisórios. A disputa 

ficava praticamente circunscrita às categorias sociais da classe dominante em luta no terreno 

econômico. 

De acordo com Maria Ângela D’Incao (1989), Caio Prado manifestava a complexidade do 

sistema administrativo colonial de poder, no qual os grandes proprietários tinham espaço fecundo 

para ampliar seu poderio, tendo em vista o intrincado das nossas leis e poderes, que retardava as 

decisões e possibilitava o não-cumprimento das leis; sem contar a grande extensão territorial, que 

favorecia o enfraquecimento do poder central. Situação que sofreu alteração com a tentativa de 

enfraquecimento dos poderes locais no século XIX. Na sua concepção, na contemporaneidade, o 

Brasil ainda apresenta vestígios de poder local e pessoal assentados no direito indiscutível, tal 

qual apresentado pelo historiador paulistano em Formação do Brasil contemporâneo. Afirma ser 

marcante este tipo de poder e comportamento pessoais no país (D’INCAO, 1989, pp. 331-3). 

Poder pessoal, não podemos esquecer, resultante do domínio dos grandes proprietários 

rurais, tendo em vista a estruturação econômica estabelecida. Quando se partia do princípio da 
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determinação da vida material sobre as demais esferas do todo social, era esperado que eles 

assumissem o poder político, uma vez que a população e a economia da colônia ficavam tolhidas 

pela grande exploração e completamente dependentes deles. A Coroa exercia, de fato, somente 

uma administração primária e apenas o suficiente para manter o contato. Os pedidos eram 

atendidos com vagar e hesitação próprios de quem não queria fazer grandes investimentos sem o 

retorno desejado. A administração ficava, assim, indefesa, submetida à perturbação e prepotência 

dos colonos. Frente a essa situação, Caio Prado interrogava: “Como alcançar através de tão 

extenso território estes vassalos desobedientes, que, isolados nos seus domínios e cercados de sua 

gente, não trepidavam em receber com a força os funcionários da Coroa acaso mandados para 

refrear-lhes os excessos e desmandos sem conta? Que maior autoridade podiam nestas condições 

exercer governadores e capitães-mores?” (EPBE, pp. 27-8). De forma que, comumente, 

ignoravam os excessos que não tinham forças para coibir. Em verdade, agiam mais como aliados 

dos colonos na empreitada contra o gentio e tirania da população menos abastada.  

A atitude inerte da Coroa nesse início da colonização afinava-se com os interesses das 

classes dominantes da colônia119, já que eram elas que abriam, exploravam (ou faziam explorar) 

nosso território, tomando-o dos indígenas e aventureiros estrangeiros que aqui se acomodavam e 

também iam atrás dos tão cobiçados metais preciosos que atraíam a metrópole. E essa empreitada 

era mantida por elas mesmas, cabendo ao reino os benefícios que vinham sob a forma dos 

dízimos e dos quintos reais. 

Resultou dessa situação o destaque das Câmaras Municipais, que praticamente detinham a 

exclusividade administrativa da colônia. Dada a ausência de realce das pequenas vilas e cidades – 

que se constituíram pelo estímulo rural – desse período, a administração municipal não se 

estruturou sobre base urbana (diferentemente do que ocorreu na Europa com as cidades saídas do 

domínio feudal). Desse modo, somente poderiam reinar os grandes proprietários rurais. Eram eles 

que nas eleições votavam nos que ocupariam os cargos da administração municipal, privando da 

participação todo o restante da população urbana (mecânicos, mercadores e outros artífices – “os 

industriais de então”). O poder das Câmaras e o dos proprietários se imbricavam. Seu poderio de 

                                                 
119 Na concepção de Vicente (1989), Caio Prado observou de forma sintética, mas densa, esse momento inicial como 
de sincronia entre os interesses da metrópole lusitana e das nossas classes dominantes. Mais ainda: era do interesse 
da metrópole não contradizer os colonos, pois eram estes que desbravavam e garantiam o território, livrando a 
metrópole de investimentos de vulto (VICENTE, 1989, pp. 92-3). 
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ação era mais amplo do que o determinado legalmente120. 

Nosso autor demarcava que até meados do século XVII o “estado colonial” configurou-se 

como aparato de classe dos proprietários rurais. Tratava-se de um poder desconcentrado, de 

organizações políticas independentes, ligadas apenas pelo jugo, mais hipotético que verídico, da 

mesma metrópole. Mas, atento aos desdobramentos econômicos, fixava que na segunda metade 

do século XVII, com o progresso econômico, tornou-se complexa a modesta organização social 

de até então. Paralelamente à agricultura, cresceram o comércio e o crédito. Com isto apareceu 

uma “burguesia” de negociantes de posses consideráveis e que começou a fazer frente aos 

grandes proprietários rurais121.  

Essa “burguesia”, quase sua totalidade vinda da metrópole, entusiasmava o comércio 

daqui. Tal contingente se dedicou prioritariamente ao comércio, uma vez que a agricultura já não 

seduzia tanto quanto no início da colonização, dada a queda dos preços dos nossos gêneros 

agrícolas, em especial do açúcar, antes produzido praticamente somente aqui, e que passava a ter 

concorrentes das colônias espanholas e inglesas da América Central; bem como aos altos recursos 

que a agricultura nos moldes implantados exigia. Por decorrência, ou se filiavam como simples 

assalariados (o que era dificultado pelo predomínio do trabalho escravo), ou, quando não se 

deslocavam para as minas, engajavam-se no comércio, atividade renegada pelas classes ricas da 

colônia. Os nacionais ficaram praticamente fora desta atividade. Detectava, assim, a existência do 

domínio estrangeiro sobre o comércio não somente até a independência, mas também no império. 

Esta “burguesia comercial” dependia do regime de colônia para atender aos seus plenos 

interesses122. Os embates com os nacionais ocorreram tanto porque exprimiam o domínio lusitano 

                                                 
120 Registrava o seguinte detalhamento: “Vemos as Câmaras fixarem salários e o preço das mercadorias; regularem o 
curso e valor das moedas; proporem e recusarem tributos reais; organizarem expedições contra o gentio, e com ele 
celebrarem pazes; tratarem da ereção de arraiais e povoações; proverem sobre o comércio, a indústria e a 
administração pública em geral; chegam a suspender governadores e capitães, nomeando-lhes substitutos, e prender e 
pôr a ferro funcionários e delegados régios. Algumas Câmaras mantinham até representantes efetivos em Lisboa, 
tratando assim diretamente com o governo metropolitano, por cima da autoridade dos seus delegados no Brasil” 
(EPBE, p. 28). 
121 Conforme Caio Prado, “É por obra dela que as cidades do litoral, onde se fixa, se transformam em centros 
populosos e ricos. Recife, que antes da ocupação holandesa não passava de um ajuntamento de choças habitadas 
quase exclusivamente por humildes pescadores, vai ofuscar a capital de Pernambuco, Olinda, a cidade da nobreza. 
Remodelado por Nassau, que nele estabeleceu a sede do governo, já conta, quando os holandeses são expulsos, 1.600 
fogos e 15.000 habitantes. Cinqüenta anos depois, dobrara a população, ‘quase toda de mercadores’, no dizer de um 
contemporâneo” (EPBE, p. 36).  
122 Isto porque as leis instituídas pela metrópole proibiam o estabelecimento aqui de concorrentes de outras nações. 
“Além disto, eram os negociantes portugueses da colônia direta ou indiretamente interessados nas companhias 
privilegiadas, ou como acionistas – muitos deles o foram – ou como representantes delas no país. Eram ainda eles, 
em geral, os arrematadores dos contratos reais: estancos, monopólios, rendimentos fiscais da colônia. Prosperavam 
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quanto pela situação decadente dos senhores rurais nesse período. O contraste era visível, como 

nos demonstrava o quadro apresentado pelo historiador marxista: as guerras dos holandeses 

(duraram mais de 20 anos) devastaram as regiões do Ceará à Bahia, exaurindo engenhos e 

incendiando canaviais; as minas, no transcorrer do século XVIII, absorveram o trabalho escravo, 

tornando-o parco, contribuindo para o aumento de preço de todos os produtos utilizados; a perda 

de valor dos gêneros aqui produzidos, em função da concorrência de outros países, enfraqueceu o 

poderio dos senhores rurais e da agricultura no final do século XVII e início do XVIII. Gerou-se 

um endividamento constante dos grandes proprietários rurais com os comerciantes, seus credores.  

Toda esta situação foi motivadora de conflitos constantes, haja vista as reivindicações dos 

grandes senhores rurais na Guerra dos Mascates123, em especial a forma como poderiam se 

realizar as cobranças e execuções124. De modo que “Alinham-se assim, frente a frente, 

diferenciados pela evolução econômica e social da colônia, interesses opostos: de um lado os dos 

brasileiros, especialmente dos proprietários rurais, a aristocracia fundiária nacional, que mais 

diretamente sofria o ônus da opressão colonial; de outro, os da metrópole, e a eles ligados, os dos 

mercadores portugueses, a burguesia comercial” (EPBE, p. 38). Evidentemente, afirmava ele, 

essa situação não poderia deixar de refletir na esfera política. Paulatinamente desviava-se a 

autoridade política dos grandes senhores rurais, num primeiro momento disputada pela 

“burguesia comercial” que almejava cargos da administração municipal, até então concentrado 

nas mãos dos primeiros. Contudo, mais significativo foi o enfraquecimento da autoridade das 

Câmaras, antes soberanas125. Iniciava-se a ascensão dos governadores e demais funcionários 

                                                                                                                                                              
portanto à sombra da opressiva política comercial da metrópole, constituindo-se por esta forma em adversários natos 
das demais classes da colônia.” (EPBE, p. 37) 
123 Segundo Caio Prado, a luta, denominada Guerra dos Mascates, ocorreu em 1710-1, em Pernambuco, desenvolvida 
entre os grandes proprietários, em regra os nativos da terra, e os comerciantes portugueses (advinha daí o nome de 
mascates. Tratava-se de uma denominação pejorativa). 
124 Eram assim instituídas: “‘Que por nenhuma dívida, ainda que seja da fazenda real, assim das que estão contraídas 
como das que ao diante se contraírem, se façam execuções aos senhores de engenho lavradores de cana, ou roças em 
nenhuns bens seus assim móveis como de raiz, ou outros de qualquer qualidade que sejam, mas somente nos 
rendimentos que possam executar, e que os açúcares se não rematem, por nenhumas dívidas, e o receberão pelo 
preço que sair, pois Sua Majestade o manda dar, e isto será sem limitação de tempo e para sempre’ (Calamidade de 
Pernambuco)” (EPBE, p. 38). 
125 Os privilégios desfrutados pelas administrações foram paulatinamente cerceados. Foram-lhes proibidas: 
“convocarem juntas, chamarem governadores ao Senado, recusarem-se às convocações destes para em palácio 
comparecerem incorporadas, desobedecerem-nos em quaisquer ordens etc.”. A atitude das autoridades já era outra, 
sem a subserviência de outrora. Agora, “É a brutalidade de um Rodrigo César de Meneses, que apenas chegado à sua 
capitania, manda erguer a forca, e nela executar alguns condenados para exemplo aos moradores...” (EPBE, pp. 39- 
40). Todavia, não implicava que não tivessem função importante. As Câmaras tinham patrimônio, concedido quando 
da fundação da vila. Faziam parte desse patrimônio municipal as ruas, pontes, praças, entre outros; quanto às 
finanças, tinham direito a dois terços da renda municipal, nomeação “do juiz almotacel a quem competia fiscalizar o 
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reais, antes figuras pouco expressivas, que se curvavam frente à autoridade das Câmaras. Era a 

instauração do poder da metrópole126, poder este decorrente das alterações ocorridas no terreno 

econômico a partir de meados do século XVII, em decorrência de que agora se transferia a 

autoridade dos grandes proprietários rurais para a Coroa lusitana. A autoridade das Câmaras foi 

substituída pelo poder dos governadores, o que queria dizer: no caminhar do século XVIII existia 

aqui uma única autoridade, a da metrópole. Toda a situação descrita anteriormente, geradora de 

conflitos constantes, foi detectada como a contradição entre a nossa evolução e o limitado regime 

de colônia, que não mais se sustentava, encaminhando-se para o processo de emancipação.  

Tendo em vista a nossa condição de colônia completamente atada aos interesses da 

metrópole, assentada numa economia exógena, entendia-se a ausência de uma administração que 

atendesse às necessidades internas. A administração implantada na colônia, de forma geral, 

configurou-se como uma cópia mal-feita da administração lusitana, de maneira que mesmo as 

“donatárias”, que expressaram alguma originalidade, logo sumiram, dissiparam-se. 

 Avaliava que faltou à metrópole capacidade para criar órgãos que atendessem às 

especificidades da colônia. Raramente o fez, e jamais de maneira constante, ordenada. Somente 

no regime fiscal, na cobrança de tributos, fugiu um pouco do habitual. Mas, mesmo nesta questão 

faltou originalidade, a exemplo da cobrança atribulada dos quintos, bem como da centralização 

do poder e das autoridades nas sedes e capitais, desabastecendo as demais localidades, que 

ficavam distantes das autoridades, ou, quando não, submetidas à incapacidade dos juízes 

ordinários (leigos eleitos pelo voto popular, sem direito a remuneração). 

                                                                                                                                                              
comércio dos gêneros de primeira necessidade e zelar pela higiene e limpeza públicas; dos juízes vintenários ou de 
vintena, com jurisdição nas freguesias (havia um vintenário para cada uma), e com iguais atribuições que os juízes-
de-fora ou ordinários, mas de alçada menor, aliás muito pequena”. Elas nomeavam também seus funcionários 
internos, como escrivão, síndico, entre outros. Competiam-lhes, ainda, “editar posturas; processar e julgar os crimes 
de injúrias verbais, pequenos furtos e as infrações de seus editos, chamadas causas de almotaçaria /.../; resolver 
questões entre partes litigantes que versassem sobre servidões públicas – caminhos, águas etc. /.../ e terras do seu 
patrimônio” (FBC, p. 317). Conforme o autor, mesmo as Câmaras possuindo um caráter peculiar ao ter patrimônio e 
finanças próprias, elas estavam dentro da organização e hierarquia da administração colonial. Não obstante, tendo em 
vista que sua formação e funcionamento encerravam um caráter mais popular, acrescido do relacionamento mais 
estreito com os governadores, elas assumiram um papel particular (o Senado de São Paulo, afirmava Caio Prado, 
denominava-se “Cabeça do Povo”). Desse modo, “Será esta a origem da força com que contarão mais tarde as 
Câmaras para agir efetivamente, como de fato agiram, e intervir, muitas vezes decisivamente, nos sucessos da 
constitucionalização, independência e fundação do Império. Será o único órgão da administração que, na derrocada 
geral das instituições coloniais, sobreviverá com todo seu poder, quiçá até engrandecido” (FBC, p. 319). 
126 Mesmo São Paulo – praticamente autônoma até final do século XVII, denominada lendariamente “como ‘uma 
raça de energia quase selvagem, de gostos aventureiros, hábitos independentes e republicanos, e que por largo tempo 
se conservou completamente separada de Portugal’” (EPBE, p. 40) – foi assimilada no início do século XVIII pelo 
novo regime administrativo. Em 1721, a vinda do seu primeiro governador pôs fim a um pretérito de aventuras e 
grande independência de que ela gozava e encetou a administração colonial desta região.  
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 Tentou-se remediar essa situação com as incursões de autoridades pelas suas jurisdições. 

Nosso autor, no entanto, julgava esta atitude limitada, uma vez que esporádica; e, mesmo quando 

mais contínua, não era resolutiva, uma vez que circunscrita mais às práticas de fiscalização do 

que de administração. De forma que “O Brasil não constitui, para os efeitos da administração 

metropolitana, uma unidade. O que havia nesta banda de oceano, aos olhos dela, eram várias 

colônias ou províncias, até mesmo ‘países’, se dizia às vezes, que, sob o nome oficial de 

capitanias, se integravam no conjunto da monarquia portuguesa”127 (FBC, pp. 303-4). Nada 

estranho se se pensarem os interesses da metrópole, de extração e drenagem das riquezas 

produzidas aqui. Explicava-se, desse modo, seu descaso em tomar medidas administrativas 

efetivas que ultrapassassem as de cobrança de tributos e fiscalização. 

No deslindamento da administração estabelecida, Caio Prado demarcava que a 

capitania128 foi a maior unidade administrativa do Brasil-colônia, sendo que o governador, na 

hierarquia administrativa, era o dirigente mais distinto. Mesmo não sendo obrigatoriamente um 

militar (e raramente o era), a sua função era fundamentalmente a de um. Ele era o comandante 

absoluto das forças armadas, em todas as suas modalidades, tanto da sua capitania quanto das 

subalternas, e todos os demais comandantes eram seus comandados. Era o sustentáculo de toda a 

administração. Contudo, o seu poder não era autônomo. Sempre embaraçando e vigiando estava a 

metrópole, que o submetia a regras rígidas, definidas com detalhes, acrescendo-se o fato de que o 

governador devia apresentar contas de sua administração. Havia ainda as outras autoridades da 

colônia que, mesmo com cargo abaixo do seu, serviam como “contrapeso” à sua autoridade, 

tendo em vista que não estavam completamente submetidos a ele, dada a estranha hierarquia 

                                                 
127 De acordo com o autor: “Para a administração geral das capitanias (bem como de todas as demais possessões 
portuguesas da África e Oriente) havia o Conselho Ultramarino, que se subordinava a um dos quatro secretários de 
Estado do Governo (secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos). Pelo Conselho 
transitavam todos os negócios da colônia, salvo unicamente os da competência da Mesa de Consciência e Ordens, 
outro departamento da administração portuguesa, e que se ocupava com os assuntos eclesiásticos, bens de defuntos e 
ausentes, e com negócios das Ordens Militares (as de Cristo, Avis e S. Tiago); estas ordens estavam organizadas no 
Brasil, embora seu papel fosse aqui praticamente nulo” (FBC, pp. 304-5). 
128 A capitania tem seu território dividido “em comarcas sempre em pequeno número. A comarca compõe-se de 
termos, com sedes nas vilas ou cidades respectivas. Os termos, por sua vez dividem-se em freguesias, circunscrição 
eclesiástica que forma a paróquia, sede de uma igreja paroquial, e que servia também para a administração civil. 
Finalmente, as freguesias ainda se dividem em bairros, circunscrição mais imprecisa, e cujo principal papel aparece 
na organização das ordenanças” (FBC, p. 306). As capitanias que constituíram o Brasil foram divididas em principais 
e subalternas; as segundas submetidas, geralmente, às primeiras. De modo geral, os poderes eram os mesmos, 
diferenciando-se apenas o título do governador, a saber, nas principais, capitão-general e governador; nas demais, 
capitão-mor de capitania (não embaralhar com capitão-mor de ordenanças), ou simplesmente governador. 
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estabelecida em diversos setores administrativos129. 

A pendência para a indisciplina, presente em toda parte, foi um limitador das ações 

governamentais. Resultado da situação geográfica e da formação brasileira: a extensão territorial, 

uma população desconcentrada, carência de educação e solidez social, bem como o despreparo 

para atender a um regime policiado. Mas isto não impedia a força das autoridades 

governamentais, bastando verificar o peso de suas atribuições e a distância da metrópole que, 

para vencer a lentidão da ação lusitana, imbuía-se de autonomia e poder, quando não de excessos.  

Na especificação dos demais órgãos administrativos, afirmava poder agrupá-los em três 

setores: militar, geral, fazendário. O primeiro, composto pela tropa de linha, milícias e corpos de 

ordenanças130. A administração geral e civil abarcava tanto o exercício administrativo 

propriamente dito como o de Justiça, explicitando o embaralhamento de funções e autoridade, 

sem distinção de forma de agir em um e outro e nem dos agentes do poder131. Quanto aos órgãos 

fazendários, delimitava que existiam vários encarregados de gerenciar o Real Erário, muitos deles 

                                                 
129 Caio Prado registrava que o governador, do ponto de vista legal, não podia intervir em alguns órgãos e negócios 
significativos, como nas Intendências do ouro e dos diamantes, ou nas Mesas de Inspeção. Essas e as demais 
restrições foram resultantes do sistema administrativo lusitano implantado aqui, pautado nas limitações de poder, 
controle severo, vigilância sufocante das atividades. Ordenamento elaborado a partir de suspeitas indiscriminadas 
que a metrópole tinha de seus agentes. 
130 A tropa de linha significava a tropa profissional e regular, sempre sob as armas e praticamente formada de 
regimentos portugueses. Para concluir os efetivos oriundos de Portugal, lançou-se mão dos nacionais. De início o 
alistamento atingia somente os brancos, mas, tendo em vista a nossa formação, essa era uma norma inviável. 
Necessitou-se da indulgência com a cor, contudo, com a exclusão dos pretos e mulatos bem escuros. O alistamento 
contava com voluntários, de número reduzido, e os “forçados a sentar praça”, isto é, os vadios, delinqüentes e outros 
dos quais as autoridades queriam se ver livres. Quando isto não era suficiente, valia-se do recrutamento. As milícias 
eram tropas auxiliares e organizadas em regimento, a partir do fim do século XVIII. O recrutamento era feito na 
colônia. O serviço era obrigatório e não-remunerado. Já as ordenanças eram compostas por toda a sobra da 
população masculina, não alistada na tropa de linha ou nas milícias, de idade entre 18 e 60 anos. Diversamente das 
milícias, as ordenanças eram uma força local, o que implicava não poderem ser destacadas da localidade de formação 
e de onde habitavam seus efetivos. O recrutamento era desnecessário aí, já que toda a população dentro do critério 
acima indicado delas fazia parte automaticamente. Realizava-se apenas um arrolamento da população. No entender 
de Caio Prado, o facilitador da ação das ordenanças foi a existência de uma hierarquia social já firmada e 
reconhecida na sociedade colonial. Isto é, a nossa sociedade organizada em “clãs”, articulada no entorno dos grandes 
senhores, deu sustentação para a ação das ordenanças. Foram colocados nos postos de comando os “chefes” e 
“mandões” locais, tornando-os “guardas da ordem e da lei”. Com isto, a administração “ganhava no entanto uma 
arma de grande alcance: punha a seu serviço uma força que não podia contrabalançar, e que de outra forma teria sido 
incontrolável. E com ela penetraria a fundo na massa da população, e teria efetivamente a direção da colônia” (FBC, 
p. 327). 
131 Ou seja, “O juiz colonial – seja o de fora, o ordinário, o almotacelé ou o vintenário ou de vintena – tem não só as 
funções dos nossos juízes modernos, julgando, dando sentença, resolvendo litígios entre partes desavindas; mas 
também os dos nossos simples agentes administrativos: executam medidas de administração, providenciam a 
realização de disposições legais”. E, “sem distinguir absolutamente, na prática, a duplicidade (duplicidade para nós) 
das funções que estão exercendo. Compete-lhes de um modo geral executar a lei e as obrigações do seu cargo: que 
esta execução ou ação seja espontânea, provocada por seus jurisdicionados ou simples ato deles, desavindos entre si 
ou não, a diferença não importa: eles agirão sempre da mesma forma” (FBC, p. 314). 
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paralelos, de atribuições mais ou menos específicas e não sujeitos uns aos outros, nem mesmo ao 

governador132. 

O regime de recolhimento de imposto implantado133 foi extremamente malévolo para a 

população colonial e motivo mesmo de sua dispersão. Isto porque a cobrança sob contrato 

particular implantada visava apenas aos interesses dos cobradores, diversamente do que deveria 

ter a administração pública, de ultrapassar a condição de mero recolhedor de rendas. Sem contar 

que estes cobradores (que extorquiam os contribuintes) nem sempre cumpriam suas obrigações 

para com o Erário (já era prática corrente arrebatar contratos mais do que conseguiam cumprir). 

 Demarcava, ainda, que o recrutamento e o dízimo constituíram-se numa das maiores 

torturas, catástrofe e angústia geradas pela administração da colônia. No tocante ao recrutamento, 

era feito sem critérios, arrebatando moradores indefesos de suas casas ou escolas, forçando, 

inclusive, portas e janelas. Procedimento este, a seu ver, gerador de carestia dos produtos de 

primeira necessidade, pelo abandono do roçado pelos lavradores; já o dízimo, por si só, era um 

tributo carregado (10% da produção bruta). A forma de cobrança foi ainda mais onerosa, uma vez 

que era em “espécie”, em vez de ser “in natura”: o produtor era obrigado a adiantar, em dinheiro, 

o valor de uma parte considerável de um produto ainda não efetivado, a partir de uma avaliação 

arbitrária dos “dizimeiros”. Sem contar o abuso de cobrarem o tributo do período inteiro do 

contrato de uma só vez, e não anualmente, por considerarem as viagens onerosas e penosas. Esse 

procedimento foi tomado pelo historiador como limitador, tendo em vista a nossa economia 

colonial, de reduzidos créditos e moeda, salvo para as grandes lavouras, de retorno alto. No geral, 

                                                 
132 O órgão mais importante era a Junta da Fazenda, presidida pelo governador e de sistema colegial. Cabia a ela, de 
maneira geral, as atribuições que seu próprio nome designava. Contudo, as execuções eram volumosas, em especial 
nas capitanias de maior relevância, e cabiam na alçada de órgãos paralelos: presidida também pelo governador, a 
Junta de Arrecadação do Subsídio Voluntário (tratava-se de um subsídio, de 1756, que foi até o Império, apesar de 
anteriormente determinado por dez anos, destinado à reconstrução de Lisboa, aniquilada pelo terremoto de 1755). 
Tinha ainda a Alfândega, que arrecadava os direitos de importação; o Tribunal da Provedoria da Fazenda, que 
exercia outras funções fazendárias e que não correspondia apenas ao que hoje são as procuradorias fiscais; o Juízo da 
Conservatória, que cuidava dos vários contratos, como do azeite e do sal; Juízo da Coroa e Execuções; Juízo do 
Fisco, das Despesas, entre outros. Caio Prado esclarecia que os órgãos mencionados desenvolviam cumulativamente 
atividades que na atualidade seriam distinguidas em judiciárias e administrativas. Existiam, ainda, os órgãos 
especiais: a Administração dos Índios; a Intendência do Ouro e a dos Diamantes; a Intendência da Marinha (cuidava 
da política do litoral e dos portos e também dos armazéns e estaleiros); a Mesa de Inspeção (coordenava o comércio 
do açúcar e do tabaco); as Conservatórias de cortes de madeira (instituídas em 1797 em Alagoas e Paraíba e em 
Ilhéus, na Bahia, em 1799, cujo objetivo era coordenar o corte de madeiras voltadas para construção naval). 
133 Caio Prado evidenciava que o recolhimento dos impostos, tanto os do Real Erário quanto os da Câmara, era feito 
geralmente por contrato, colocado em arrematação pública, passado para particulares, por um tempo, comumente de 
três anos, após estabelecido um valor total que o contratador garantia pagar ao Erário, por conta dos tributos que se 
encarregava de cobrar. Escassamente o Erário fazia ele mesmo a arrecadação dos tributos, uma vez que estava 
desguarnecido para tal atividade. Quando isto ocorria, afirmava-se que o contrato se encontrava sob “administração”. 
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a maioria não produzia além do básico para seu consumo ou para um mercado certo. Não era à 

toa que por onde esses dizimeiros passavam deixavam um rastro de flagelo e devastação. 

Outro elemento que o autor incluiu na análise da administração foi a Igreja (religião e o 

clero). Alertava que era preciso ter em vista que a Igreja e seu culto eram diversos dos do seu 

tempo. Requeria entendê-los tendo em vista o espírito do período, não porque o sentimento 

religioso fosse mais ou menos acentuado, mas porque o indivíduo vivenciava os atos religiosos 

naturalmente, como os demais acontecimentos da sua vida cotidiana terrena, sem pensar em 

resistir a eles134. Assim, as carências religiosas e civis se colocavam no mesmo patamar de 

importância. Isto é, participar da vida religiosa, com seus sacramentos, era tão urgente quanto nos 

outros setores da vida, como a segurança, a Justiça ou as demais atividades da administração 

pública. O estado não tinha como se furtar a ela e nunca o intentou135.  

Os indivíduos não se envolviam apenas nos rituais externos; a Igreja e seus cléricos 

tinham interferência nas suas vidas particulares, em especial neste período. Eram tomados como 

os “zeladores dos bons costumes”; recorriam para isto a “sanções” que iam de reprimendas, 

sujeitando os infratores à retaliação pública, até as punições mais específicas, como a mais 

significativa delas, a excomunhão, que bane o indivíduo da Igreja. Verificava-se, assim, a 

importância que a Igreja assumia, acrescida do fato de que foi ela que cuidou dos carentes, 

crianças e velhos desassistidos, entre outros. Sem contar o ensino, a catequese e civilização dos 

índios, que mesmo com a legislação pombalina prosseguiu sua ação. Envolvia-se, ainda, na 

condução da maioria das festividades populares. A Igreja assumiu um lugar de relevância na 

administração pública, equiparando-se à administração civil, a ponto de ser dificultoso diferenciar 

praticamente uma da outra em muitas situações. Decorriam daí, inclusive, os abalos entre 

                                                 
134 É verdade, afirmava nosso historiador, que houve “incréus” e “céticos”, até mesmo porque aquele período era 
frutífero à sua proliferação. Contudo, “a incredulidade deles ficará restrita a seus pequenos, fechados e insulados 
círculos de maçons e livres-pensadores que escondem cuidadosamente sua descrença; mais que criminosos, eles 
apareciam aos olhos do mundo que os cerca como loucos temíveis. A Religião não era ainda admitida, ela ‘era’ 
simplesmente” (FBC, pp. 328-9). 
135 O autor registrava: “Mas não é só inconcebível e inconcebida uma existência à margem da Religião e da Igreja: 
ela é impraticável mesmo para o incréu convicto e relutante. Atos de que ninguém podia se passar, mesmo pondo de 
parte qualquer sentimento religioso, só se praticavam por intermédio da Igreja: a constatação do nascimento se fazia 
pelo batismo, o casamento só se realizava perante a autoridade clerical. Além disto o poder eclesiástico tinha 
jurisdição privativa em muitos assuntos de fundamental importância, como nas questões relacionadas com o 
casamento: divórcio (ou se preferirem, o ‘repúdio’), separação de corpos, anulação. Também nos assuntos que 
envolvessem matéria do pecado” (FBC, p. 329). Esclarecia ser esta última questão importante para os contratos 
jurados, uma vez que o perjúrio era tido como pecado. Cabia também aos eclesiásticos a abertura dos testamentos, 
por conta de possíveis legados deixados para a Igreja.  
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autoridades eclesiásticas e civis, apesar de prevalecer a colaboração entre eles136. 

Mesmo esse breve esboço da análise do autor acerca da questão político-administrativa 

nos permite constatar que ele não perdia de vista a matriz geradora dessa esfera: a vida material. 

Dela decorreu o poder político dos grandes proprietários, os seus embates com os comerciantes, 

os atritos com a metrópole, quando seus interesses imediatos eram feridos. Como resultante da 

economia implantada, instalou-se uma administração que não favoreceu o desenvolvimento 

interno da colônia, já que à metrópole interessava uma administração de cobrança de tributos e 

uma fiscalização que garantisse este objetivo primário. Assim, “a ganância da coroa, tão crua e 

cinicamente afirmada, a mercantilização brutal dos objetivos da colonização, contaminará todo 

mundo. Será o arrojo então geral para o lucro, para as migalhas, que sobravam do banquete real. 

O construtivo da administração é relegado para um segundo plano obscuro em que só idealistas 

deslocados debateram em vão” (FBC, p. 337). Esse descaso levou ao estabelecimento de uma 

máquina administrativa lenta, ineficiente, parasitária.  

Pode-se concluir que Caio Prado captou elementos específicos da administração política 

estabelecida, que podem ser sintetizados assim: evidenciava-se a ausência da composição e 

harmonia entre as partes; faltava agilidade e rendimento no cumprimento das funções; 

desenvolviam-se ações brutais, a exemplo do recrutamento e da cobrança dos impostos; 

emaranhavam-se atribuições; vigência de uma burocracia desmedida; ineficiência e grande 

número do conjunto de servidores públicos, de ação mais deliberativa do que executiva; ausência 

de conhecimento técnico: os centros mineradores não dispunham de minerologista, geólogo ou 

mesmo um engenheiro, sendo conduzidos por leigos em ciências da natureza; e, para completar, a 

centralização externa (em Lisboa) – a resultante não poderia ser nada mais do que uma máquina 

burocrática anômala, parasitária.  

A Justiça era custosa, lenta, acessível apenas para uma parcela reduzida da população, 

dirigida por juízes que eram poucos, e a maioria, leiga e ineficiente. A própria segurança pública 

era débil, outorgando poderes que resultaram em “quistos de mandonismo” que adentraram o 

império, e até mesmo a república, emperrando, em muitas situações, o exercício político e mesmo 

legal da autoridade. Com isto, a insegurança foi sempre a regra, tanto nos sertões despoliciados 

quanto nos grandes centros sob as vistas grossas das autoridades. Acresça-se que as finanças 

                                                 
136 A Igreja não tinha autonomia, pois seus empreendimentos estavam sob as vistas do rei, por meio do departamento 
administrativo da Mesa de Consciência e Ordens, que os gerenciava. Até a expulsão dos jesuítas (1759), a Igreja de 
Roma teve sobre eles uma ascendência indireta, dado o prestígio da Companhia de Jesus na corte lusitana. 
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eram inadequadas, o que é bem revelado pelo sistema de arrecadação implantado: o déficit 

imperava, donde nem o pagamento das tropas era constante, obrigando-a muitas das vezes à 

mendicância. O ensino público não teve sorte melhor, resumindo-se à instrução das primeiras 

letras, grego e latim, circunscrito aos principais núcleos e ao escasso ensino aplicado pelas ordens 

religiosas nas maiores cidades. A saúde pública e os serviços de higiene eram lamentáveis: os 

hospitais eram raridades, destacando-se apenas o do Rio de Janeiro, implantado no tradicional 

colégio dos jesuítas.  

As obras públicas eram insignificantes, a exemplo das míseras vias de comunicação. O 

estímulo à produção jamais passou de reduzidas e restritas medidas, sempre dependentes da “boa 

vontade” dos administradores. Isto ficou evidente com a exploração do ouro e do diamante, que 

se configurou como a maior bonança da monarquia lusitana, e ainda assim não mereceu mais do 

que a cobrança de tributos e a destruição da riqueza natural. 

No campo da moralidade, a situação não foi diferente daquela da ineficiência 

administrativa. Era o império da corrupção e da imoralidade, exceto raríssimas exceções. O 

suborno e o peculato constituíam práticas corriqueiras e a própria essência da administração 

colonial; a administração eclesiástica não se distanciou tanto da civil, até mesmo na questão 

moral137 (exceto na capacidade intelectual do clero), tendo em vista que a maior parte do clero 

ficava indiferente frente às enormes necessidades de seus fiéis.  

Todas as questões expostas até agora demonstram os caracteres genéticos da nossa 

sociabilidade, apreendidos pelo historiador marxista. Caio Prado, pela submissão aos nexos da 

realidade, identificou o sentido da nossa colonização – fornecedor de gêneros para os mercados 

externos – e demarcou as conseqüências funestas dessa condição em todos os âmbitos da vida 

colonial: econômica, social, administrativa, política. Mas também grifou que, de gênese, esses 

caracteres se cristalizaram no período posterior, fortalecendo o círculo vicioso implantado. 

                                                 
137 Para ilustrar a ação no campo moral, bastava lembrar, a seu ver, os tributos eclesiásticos e a realização do dever 
pelos clérigos concentrada nas paróquias nas quais eram bem remunerados. O restante da população ficava 
desarmada espiritualmente: “Para ela, os padres rezarão no máximo as missas e ministrarão a comunhão da 
desobriga, que constitui o melhor de seus rendimentos. O resto do tempo, ocupar-se-ão em afazeres bem distanciados 
de suas obrigações” (FBC, p. 339). Para o brasilianista Kenneth Serbin, alguns padres desaprovavam a escravidão, 
mas na prática os jesuítas e diversos outros compravam e vendiam negros africanos como um senhor colonial 
qualquer. Segundo o autor, de um grupo de 69 padres diocesanos na Bahia, 50 possuíam escravos. Em indicação do 
poder dos padres, afirma que “Na parte final da era colonial e durante o Império, padres especulavam com terras, 
cultivavam açúcar e tabaco, vendiam mercadorias, alugavam escravos e investiam em empreendimentos marítimos. 
Dos 190 padres seculares da diocese de Mariana em 1860, 29 possuíam uma propriedade agrícola. Como os colonos, 
os padres recorriam a escravos ou terceiros para fazerem o trabalho manual” (SERBIN, 2008, p. 52). 
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III – DESDOBRAMENTOS E CRISTALIZAÇÃO 

HISTÓRICA DO CÍRCULO VICIOSO: DA CORTE EM 

TERRAS BRASILEIRAS À “PASSEATA” REPUBLICANA  
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3.1 A Extenuação da “Era Colonial” 
 

A análise do historiador marxista acerca do processo de apartamento da colônia em 

relação à metrópole tem como fundamento sua base originária, a vida material. Base, como já 

referido, assentada na exclusão da maioria da população dos ganhos do sistema implantado. 

Detectava que não poderia ser de outra forma, tendo em vista que se tratava de uma economia 

exógena, centrada em apenas alguns gêneros tropicais, dominada pelos grandes proprietários de 

terras, mantida com o trabalho escravo, cuja riqueza era drenada para a metrópole. Esses 

elementos constituintes do círculo vicioso, encerrados de contradições, eram causas e limites do 

processo de emancipação. Ao mesmo tempo em que geravam as possibilidades de rompimento, 

pelas suas próprias contradições intrínsecas, limitavam-no, uma vez que conformavam o modo de 

ser das classes sociais em luta. 

Pode-se afirmar que o estudo de Caio Prado sobre a problemática da constituição do 

estado nacional inaugura um rompimento com a historiografia tradicional, na medida em que ela 

passava a ser considerada não como feito de individualidades, mas como feixe de relações sociais 

históricas. 

Como nos indica Emília Viotti da Costa, o procedimento analítico assumido por Caio 

Prado no estudo do processo de independência apontava para um novo caminho a ser adotado 

pela historiografia – a busca da explicação do movimento da independência na contradição 

interna do nosso processo histórico.  

De acordo com a autora, antes de Caio Prado os fatos da independência eram narrados 

como se os historiadores, confundindo-se com os personagens, partilhassem dos acontecimentos, 

atendo-se a descrever o que observavam. Os fatos apenas ocorriam, de modo que “no jogo das 

circunstâncias e das vontades individuais, no entrechoque de interesses pessoais, de paixões 

mesquinhas e de sonhos de liberdade, faz-se a independência do país” (COSTA, 1984, p. 65). 

Mas a observação acurada dos fatos explicita que muito daquilo que foi apresentado de maneira 

erudita e pretensamente científica nada mais é do que uma fábula histórica do processo de 

independência. Isto porque a averiguação dos escritos de 1822 demonstra que o termo 

“independência” nem sempre esteve atrelado à concepção de ruptura completa com relação à 

metrópole. Tratava-se mais da independência administrativa, salvo intenção de uma minoria mais 

radical. Em verdade, os mais próximos a D. Pedro aparentavam almejar a monarquia dual. O 
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objetivo de independência de fato somente se definiu nos últimos momentos do processo, 

derivado dos atos recolonizadores das cortes lusitanas. Aspectos estes, apontadas pela autora, já 

presentes na análise do historiador paulistano. 

Fernando Novais também avalia que o estudo realizado por Caio Prado acerca do 

processo de independência política, cujas categorias básicas foram delineadas em Evolução 

política do Brasil, contém, no enfoque geral apresentado na análise, o que de melhor dispomos 

para o estudo dessa temática: “Caio Prado Jr. insistiu em levar a análise do processo até as lutas 

da Regência, sendo os capítulos dedicados a essas lutas um dos pontos altos do livro. Ele mesmo 

retomaria o tema, na introdução à edição do tamoio e no estudo sobre Cipriano Barata138. São 

estudos particularmente sugestivos que chamaram a atenção para os temas e estimularam os 

outros autores que depois aprofundaram os estudos” (NOVAIS, 2005, p. 290). 

Como demonstram os historiadores acima, os estudos de Caio Prado abriram um caminho 

novo no entendimento sobre nosso processo de independência e a formação do estado nacional 

brasileiro e, mais, foi fonte de estímulo para outros autores se debruçarem sobre a questão de 

maneira mais detalhada. A possibilidade aberta pelo historiador marxista deve ser ressaltada, 

tendo em vista que é hábito em nossos tempos esquecer a base geratriz de um pensamento ou 

supor tê-lo superado. Não se pode perder de vista o salto proporcionado: Caio Prado desnudou as 

forças sociais em luta no processo, clarificou que sua aspiração era assegurar a estrutura 

produtiva assentada no trabalho escravo, voltada para a exportação de gêneros tropicais para o 

mercado europeu, organizando o estado de forma a não comprometer o domínio econômico e 

social que possuíam. Daí a monarquia constitucional ser a fórmula assumida. E, diversamente da 

história feita até então, datava como princípio do processo emancipacionista a vinda da família 

real. Ou seja, Caio Prado firmava como marco do encerramento da “era colonial” a transferência 

do governo lusitano para a colônia, em 1808, apesar de destacada oficialmente dele somente em 

1822. Essa percepção, decorrente de sua concepção materialista da história, na qual a esfera 

material se sobrepunha à política, assentava-se no seguinte fato: a transferência propiciou uma 

situação autônoma para o Brasil, sentida sem demora na sua economia. 

Como sempre demarcava o historiador paulistano, na era colonial não se constituiu aqui 

uma economia eminentemente nacional, entendida como “um sistema organizado de produção e 

                                                 
138 Trata-se dos textos “O tamoio e a política dos Andradas na independência do Brasil” e “Cipriano Barata (1764-
1838)”, incorporados posteriormente a Evolução política do Brasil. 
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distribuição de recursos para a subsistência material da população nela aplicada” (HEB, p. 102); 

diferentemente disto, modificava-se somente a extensão do processo, centrado na exploração 

comercial de um território intacto em atendimento a interesses absolutamente alheios a seus 

habitantes, cabendo à sua população apenas conservá-la em funcionamento. Este era o traço que 

sintetizava a nossa economia quando da autonomia administrativa e política. 

Isto não impediu que Caio Prado admitisse que a colonização cumpriu um papel 

construtivo ao congregar no vasto território brasileiro um contingente populacional recolhido em 

três continentes e que resultou, bem ou mal, numa unidade social, bem como ao enviar para os 

mercados europeus os gêneros aqui produzidos. Contudo, constatava que tal construção foi 

intimamente acompanhada de ônus vultosos, que ao longo do tempo se tornaram “vícios 

profundos e orgânicos”, como a junção ligeira de raças e culturas distintas entre si, o labor servil, 

a desconcentração do povoamento e tantos outros caracteres que evidenciavam a colonização e a 

compunham. A seu ver, se naquele momento tal empreendimento foi “inevitável”, portanto, 

“acertado”, no entanto, após três séculos passados do seu princípio visibilizava-se claramente sua 

face nefasta e o círculo vicioso do qual não conseguia se desvencilhar.  

A denúncia do círculo vicioso não o impediu de reconhecer as transformações ocorridas 

no nosso processo histórico. Basta atentar para suas afirmações quando do tratamento da 

decomposição do sistema colonial, em que constatava que este sistema continha em si o germe de 

sua contradição e forças renovadoras pulsantes: “Mas por baixo palpita uma outra vida, uma 

transformação que se esboça. Não é evidentemente possível, em terreno desta natureza, 

essencialmente dinâmico e não estático, fixar rigorosamente ‘momentos’; trata-se de uma 

situação que ainda não existe, que não tem conteúdo próprio, mas é apenas um estado latente que 

se revela por alguns precursores, sintomáticos mas isolados”. Em verdade, eles poderiam ser 

colhidos em qualquer momento de nossa evolução histórica. Muitos historiadores haviam se 

dedicado a isto. Todavia, “limitando nossa atenção àquele período que cavalga os dois séculos 

que precedem imediatamente o atual, e que, aliás, escolhi por isso mesmo, vamos encontrá-los 

mais salientes, mais caros e precisos” (FBC, p. 357). Isto é, a desagregação do sistema colonial se 

encontrava mais avançada, sendo que os germes presentes desde o princípio definiam-se então 

com mais visibilidade. Concomitantemente, as forças renovadoras que trabalhavam em seu 

interior, apareciam mais freqüentemente e já podiam ser capturadas com mais facilidade.  
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Nota-se nitidamente a acuidade do autor na apreensão dos fenômenos históricos, baseado 

no princípio marxista de que a maturidade do objeto torna possível a sua melhor apreensão. Este 

posicionamento analítico lhe permitiu avançar na questão em foco: constatava que essas forças já 

apontavam circunstâncias novas, diversas em relação ao sistema colonial que ainda imperava. 

Mesmo que não se apresentassem nitidamente, elas estavam lá. De modo que o historiador, ao 

dedicar-se a elas, corria o risco de tomá-las fora de seu tempo histórico, ou seja, sabedor do 

período posterior, em que ocorre o seu desfecho, em que elas se completam, projetar esta fase no 

pretérito. Tratava-se de uma prática comum, o que o levava a advertir: “Simplismo lamentável, 

que não somente restringe consideravelmente o objeto da pesquisa, como a desvia de seu 

verdadeiro sentido. O final da cena, ou antes, o primeiro grande acontecimento de conjunto que 

vamos presenciar será, não há dúvida, a independência política da colônia. Mas o final não existe 

ainda antes dela, nem está ‘imanente’ no passado”. De maneira que “ele será apenas a resultante 

de um concurso ocasional de forças, que estão longe, todas elas, de tenderem, cada qual só por si, 

para aquele fim. Algumas, possivelmente; todas certamente não. Mas como concorrem sem 

exceção, e têm cada qual seu papel, nenhuma pode ser desprezada. Além disto, e sobretudo, são 

elas e não o seu desenlace que nos devem inicialmente ocupar” (FBC, 1970, p. 357). Ou seja, o 

pesquisador não pode perder de vista todas as forças em jogo, uma vez que é a trama histórica 

que deverá ser desvelada. Ao que completava: “esta a única atitude legítima de uma pesquisa 

objetiva, e que está muito longe do que freqüentemente se faz, e que consiste em, depois de 

conhecida a evolução de uma situação histórica, admiti-la a priori como contida e imanente nela 

desde seus primeiros passos” (FBC, p. 358).  

No caso específico, significava partir do princípio de que o nosso destino era a 

independência da metrópole, finalidade fatal já inscrita desde a chegada de Cabral. Procuravam-

se, depois, a partir daí, “todos os sinais remotos de uma ‘independência’ futura, necessária e 

fatal” (FBC, p. 358). Explicita, assim, não apenas as contradições do processo histórico sob 

análise, mas o procedimento analítico que possibilita uma pesquisa objetiva: não é lícito ao 

historiador assumir uma postura anacrônica frente aos acontecimentos históricos e cabe a ele 

atentar para o emaranhado que compõe o processo histórico e as categorias sociais em disputa. 

Tal concepção não obstaculizou que ele admitisse que a noção de separação do reino já 

estivesse presente antes do fato, na idéia de algumas individualidades que, por apercepção ou 

mesmo por inferência de acontecimentos similares em outros lugares, aguardavam ou laboravam 
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para sua concretização. Avaliava que, sem dúvida, era necessário considerar este aspecto, 

contudo, isso não encerrava a questão – e mais: não explicava porque uma idéia e não outra, de 

muitos ou de um indivíduo, foi o motivo da independência. Havia noções diversas, inclusive 

opostas, amparadas por um número bem maior de pessoas, que concebiam as coisas 

distintamente. Essas considerações interligavam-se à noção que defendia: idéias eram matéria 

que jamais faltava, existiam de todos os tipos e para todos os paladares, de modo que, se nos 

fixássemos apenas nelas, sem levar em conta os fatos que as inspiravam, ficaríamos desarmados 

para explicar porque, de um momento para outro, uma delas e não outra se projetava, expandia-se 

e acabava se efetivando. Não se podia perder de vista que “As idéias, por si, não fazem nada”. 

Assim, “para o historiador não devem servir senão de sinais, expressões ou sintomas aparentes de 

uma realidade que vai por baixo, nos fatos concretos, e que as provoca” (FBC, p. 358).  

Assume-se aqui uma propositura que vai ao encontro da máxima de Marx de que “não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência” (MARX; ENGELS, 

1987, p. 37). As idéias são produzidas por homens reais em seus processos de vida ativa. Não 

existem idéias descoladas do seu chão histórico-social. É à descoberta da realidade concreta que 

se propõe Caio Prado. Compreender o íntimo da sociedade colonial, suas contradições, que no 

percurso produziram as forças contrárias ao sistema colonial instaurado. Requer ressaltar que, 

para o autor, a conceituação de “sistema colonial” tinha um sentido amplo; utilizava-o “não no 

sentido restrito do regime de colônia, de subordinação política e administrativa à metrópole”, e 

sim “no de conjunto de caracteres e elementos econômicos, sociais e políticos que constituem a 

obra aqui realizada pela colonização, e que deram no Brasil” (FBC, p. 358). Partia desse 

parâmetro para a compreensão do processo de apartamento da colônia em relação à metrópole. 

Daí demarcar que as forças contrárias manifestas eram decorrentes da estrutura econômica 

implantada, já referida anteriormente. A seu ver, se esta estrutura bastou no princípio, com a 

ampliação da população e outros fatores ao longo do tempo tornou-se limitada. Ela atingiu esta 

condição sem que fosse necessária a interferência de outros elementos que não o desdobramento 

contraditório do próprio processo da colonização. Tratava-se do esgotamento das fontes mais 

imediatas de riqueza, bem como da estruturação social que relegava um contingente considerável 

da população à margem da atividade produtiva normal da colonização. Com o desenvolvimento 

de outras categorias sociais para além dos senhores e escravos, foi-se colocando em xeque a 

organização anterior, de modo a tornar o desequilíbrio iminente. Após encetar resultados 
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consideráveis que contrapesavam, em seus três séculos de história, em alguns de seus aspectos 

essenciais, o seu lado nocivo, o sistema colonial começava a declinar e indicar a necessidade de 

sua substituição. 

 Os contemporâneos mais esclarecidos percebiam esse fato claramente. Em fins do século 

XVIII surgiram e se multiplicavam os “reformadores” e seus “projetos”. Em sua maioria, 

defendiam a manutenção da situação vigente, uma vez que não ligavam os males observados ao 

sistema propriamente dito, mas à forma como ele era praticado e a desvios nele inseridos. Daí 

pleitearem o restabelecimento do sistema em sua “pureza original”. O historiador identificava 

como um de seus defensores o autor anônimo do Roteiro do Maranhão, a quem considerava um 

“espírito brilhante”, um grande conhecedor da colônia. Em contrapartida, outros, de pensamento 

menos conservador, de visão mais ampla, reivindicavam reformas mais consideráveis, a exemplo 

de Luís dos Santos Vilhena, professor régio na cidade do Salvador, e autor da Recopilação de 

notícias soteropolitanas e brasílicas. 

Mesmo o governo lusitano não passou ao largo da questão. Tanto o final do século XVIII 

quanto o início do seguinte foram marcados por diversas medidas que demonstravam o 

conhecimento da necessidade de alterações ou realizações, ainda que nada de concreto tenha se 

efetivado. Bastava considerar as medidas adotadas, supostamente revolucionárias do sistema 

colonial, a exemplo da liberdade para o estabelecimento de manufaturas de ferro em 1795 e 

outras semelhantes, decepcionantes na prática, já que não mexeram nos elementos essenciais do 

sistema. Tratava-se de uma postura geral do reino em relação à sua possessão americana. Não se 

podia ignorar que desde o século XV a monarquia portuguesa, que não passava até então de um 

reles reino, transformara-se em um significante império marítimo e colonial. Entretanto, este 

status decaiu e naquele momento éramos o seu centro. 

A política do reino para sua possessão era, antes de tudo, um “negócio do rei”. Todos os 

problemas administrativos e políticos foram assimilados deste ponto de vista, sendo tratados 

como “financeiros”. Para a Coroa portuguesa, não havia aqui uma sociedade ou economia para 

assumir, mas “finanças” para cuidar. Caio Prado constatava aí a raiz da ausência de medidas 

efetivas que tocassem o sistema colonial instituído. Ao que indagava: na fase de declínio, como 

reformá-lo de fato se isto implicaria colocar em risco o seu último reduto e, como decorrência, 

sua autodestruição? Isto porque não se tratava de uma origem arbitrária, corrigível à sua 

predileção, já que o sistema tinha suas raízes no mais íntimo da organização e manutenção da 
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monarquia portuguesa. Toda essa situação foi, ao longo do tempo, mostrando suas contradições e 

encaminhando para a separação da colônia americana de sua metrópole. 

Nosso historiador clarificava que alguns indivíduos prematuramente já reivindicavam o 

descolamento, mas tinham importância secundária139, pois não ultrapassaram círculos restritos. 

Descartava a explicação de que a idéia de separação tenha sido uma força propulsora de 

alterações ocorridas naquele momento na colônia – o que considerava, no mínimo, imprudente. 

Em consonância com sua posição ideológica, afirmava ser mais cabível que as diversas idéias de 

apartamento da metrópole, de eliminação do “português vendeiro” ou “taberneiro” – assim como 

outras, ainda que menos proeminentes, como a emancipação dos escravos, a eliminação do óbice 

de classe social e cor –, eram manifestações na intelecção dos indivíduos de condições concretas, 

presentes nas suas vidas, em que uns se contrapunham a outros, a saber: o fazendeiro ou senhor 

de engenho era acossado pelo comerciante português por dever-lhe; o “pé-descalço” era 

descartado pelo vendeiro da função de caixeiro; o mulato era privado pelos brancos da maioria 

das atividades; o lavrador “obrigado” se considerava saqueado pelo senhor de engenho, que moía 

a cana-de-açúcar; o escravo ansiava se emancipar. Ou seja, são antagonismos que também 

podiam ser admitidos do lado contrário: o comerciante cobrava o dinheiro emprestado; o 

vendeiro tinha predileção pelos seus conterrâneos, mais condizentes com seu feitio; o branco 

estava convicto da superioridade, infundida desde seu nascimento e admitida oficialmente, de sua 

raça; o senhor de escravos, seguindo os costumes, a lei entre outros, estabelecidos, utilizava esta 

                                                 
139 Esclarecia que foi após a emancipação das colônias inglesas da América do Norte, em 1776, que principiou nos 
círculos brasileiros do exterior a idéia de seguir-lhes o exemplo: “Um estudante brasileiro de Montpellier (França), 
onde era grande a colônia, Joaquim José da Maia, escreve sobre o assunto a Jefferson, então embaixador da União 
Americana em Paris, pedindo o auxílio do seu país para Independência do Brasil; chega mesmo a entrevistar-se com 
ele. Mas a coisa não teve maior andamento. Outros dois estudantes, José Álvares Maciel e Domingos Vidal Barbosa, 
este último também de Montpellier, levaram suas conversas e discussões mais longe, pois de volta ao Brasil 
participam da Inconfidência Mineira, tendo sido o primeiro, com toda probabilidade, quem forneceu a Tiradentes o 
material ideológico de que o ardente alferes se utilizaria para colorir e enfeitar a conspiração e a projetada revolta. 
Nesta, bem como na chamada Inconfidência da Bahia (1798), talvez menos na última, e possivelmente também 
naqueles conluios, do Rio de Janeiro, em 1794, de que resultou a prisão, entre outros, de Mariano José Pereira da 
Fonseca, futuro marquês de Maricá e único moralista que as letras tiveram até hoje, a idéia de separação teve, como 
se sabe, bastante relevo. Falou-se aí claramente do estabelecimento no Brasil de um regime político independente da 
metrópole. Mas este pensamento nunca saiu de pequenas rodas e conciliábulos secretos. Nem mesmo entre os 
espíritos mais esclarecidos da colônia tratava-se de uma idéia generalizada. Pelo contrário, muito poucos, 
excepcionais mesmo eram aqueles que, mesmo admitindo a necessidade de reformas, e batendo-se por elas, levavam 
sua opinião a extremos revolucionários. Até às vésperas da Independência, e entre aqueles mesmos que seriam seus 
principais fautores, nada havia que indicasse um pensamento separatista claro e definido. O próprio José Bonifácio, 
que seria o Patriarca da Independência, o foi apesar dele mesmo, pois sua idéia sempre fora unicamente a de uma 
monarquia dual, uma espécie de federação luso-brasileira” (FBC, p. 364).  
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força de trabalho. Cada qual procurou elaborar ou mesmo adequar uma idéia a seus interesses que 

fundamentasse sua posição e objetivos. 

Não perdendo de vista a raiz do problema, grifava que, em todos esses e outros casos, os 

indivíduos em disputa eram crias do mencionado sistema e sofriam as suas contingências. Foram 

estes antagonismos que colocaram a sociedade colonial em efervescência, provendo o terreno 

para sua alteração. O primeiro deles, de grande relevância, foi a cisão entre os proprietários 

agrários e os comerciantes. Conflito agudizado pela inadimplência crônica das dívidas comerciais 

na colônia, decorrente da crise que assolou nossa produção, em especial a do açúcar, no decurso 

do século XVIII. Situação esta tomada como resultante de uma economia precária, mal 

direcionada e arraigadamente interligada a um mercado externo variável. Acrescia-se a 

diferenciação abissal de “vida” e “psicologia” das classes, decorrente também de condições 

intrínsecas ao sistema colonial: numa ponta os brasileiros proprietários, que se viam como a 

“nobreza” da terra, sustentados num sistema que lhes garantia uma vida de gastos amplos, 

depreciando a economia e o labor; na outra o “mascate”, o imigrante educado para uma vida de 

trabalho e poupança que, enriquecido, fazia sombra com sua fortuna à posição social daqueles. A 

contraposição ao comerciante português (denominado “mascate”, “marinheiro”, “pé-de-

chumbo”) se entranhava e propagava, uma vez que o brasileiro se via excluído do comércio que 

se expandia.  

Outra contradição do sistema colonial elencada pelo historiador paulistano, constante já 

em sua obra de 1933140, foi a de caráter étnico, derivada da condição aviltante e rebaixada do 

“escravo preto”, e em menor grau do indígena, decorrendo em discriminação de todo indivíduo 

de tez escura. Abrangia-se aí a grande maioria da população que se contrapunha a um sistema 

que, além da questão moral, legava-lhe a privação de qualquer coisa que a colônia produzisse de 

melhor. O papel político desta contraposição de raças, ainda pouco analisada, era significativo: 

“Afora o que se percebe da luta surda e revolta latente das raças oprimidas, e que os depoimentos 

contemporâneos, apesar de muito reticentes no assunto, não podiam esconder – como, por 

exemplo, a observação de Vilhena sobre o ‘atrevimento’ dos mulatos –, ocorrem sintomas mais 

graves e prenúncios de choque em perspectiva”. Também “A devassa procedida por ocasião da 

Inconfidência Baiana revela-nos, através dos depoimentos prestados, bem como no texto de 

papéis sediciosos que se fixaram nos lugares públicos da cidade, que o nervo principal do levante 

                                                 
140 Evolução Política do Brasil, em especial nas pp. 46-7. 
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projetado era a diferença de castas, a revolta contra o preconceito de cor. Aliás quase todos os 

conspiradores presos são pardos e mulatos da mais baixa extração” (FBC, p. 367).  

Apresenta-se, aqui, diversamente do que é imputado ao historiador em foco, a demarcação 

clara de que os escravos não aceitaram sua situação sem revolta. Ao mesmo tempo, Caio Prado 

clamava por estudos específicos que clarificassem os antagonismos raciais presentes no seio da 

sociedade. Essa não passividade também foi manifestada em outra passagem, em que adverte que 

a suposta quietude dos escravos não podia ser vista como sintoma de resignação. Em seus termos: 

“Não se julgue a normal e aparente quietação dos escravos, perturbada aliás pelas fugas, 

formação de quilombos, insurreição mesmo – como as que agitam a Bahia em princípios do 

século passado, e que se repetem em 1807, 09, 13, 16, 26, 27, 28, 30 e 35 – fosse expressão de 

um conformismo total”. Ao contrário, “É uma revolta constante que lavra surdamente entre eles 

sobretudo lá onde são mais numerosos, mais conscientes de sua força, ou de um nível cultural 

mais elevado, o que se dá particularmente na Bahia. Relativamente a esta cidade, que foi o maior 

centro de agitações servis na história brasileira, conta-nos Vilhena o estado de perpétuo alarma da 

população livre, sob ameaça perene desta ‘corporação temível’, como ele chama os escravos” 

(FBC, pp. 367-8). Visibiliza-se aqui um quadro que afasta o caráter conformista dos escravos. 

Diversamente, aparece a constatação de fugas, formação de quilombos, revoltas constantes, em 

especial na Bahia, que deixavam a população livre em sobressalto.  

Além das questões específicas que compunham o quadro de contradições, somavam-se as 

de cunho mais geral, decorrentes da administração da Coroa, de seus processos e ações, como a 

atuação do fisco, os meios utilizados no recrutamento, a estreita política econômica desenvolvida 

pela metrópole, a arbitrariedade dos capitães-gerais, entre outras. Apesar de este ser o aspecto 

mais aparente, não era o de maior peso no conjunto da marcha revolucionária que abrasava a 

colônia. Em verdade, na maioria das vezes as atitudes e excessos da administração serviam como 

motivações para ações rebeldes ou eram mais a última gota d’água em um copo já completamente 

cheio. 

Pode-se afirmar que era o sistema colonial, em seu conjunto, que estava abalado e 

desgastado. Os elementos que emergiam daí, que se notabilizavam na superfície dos fatos 

ocorridos e que se manifestavam em embates diversos, eram complexos, apenas um reflexo da 

realidade integral. De forma que as contradições deste sistema tinham em comum o fato de 

“refletir” a sua decomposição e de emergirem dele. Mas elas não ocorriam ainda de maneira 
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absolutamente definida, não sendo possível alinhá-las em campos rígidos. Assim, “temos os 

proprietários e indivíduos das classes inferiores livres unindo-se contra os negociantes; mas 

juntando-se também com os últimos contra os escravos; e vemos ainda aquelas classes inferiores 

congregando-se contra proprietários e comerciantes que estão por cima, e que, para tal efeito, 

como possuidores, se aliam contra as não-possuidoras...”. Ainda mais, “Veremos brancos lutar 

com pretos e mulatos contra o preconceito de cor (Inconfidência Baiana); mulatos e pretos, com 

brancos, a favor dele”, bem como “portugueses contra a metrópole, e brasileiros a favor... Isto 

num momento para mudarem de posição respectiva logo em seguida, e de novo mais tarde...”. “É 

este aliás o espetáculo em todas as situações análogas, em qualquer época ou lugar; e cuja 

aparente ilogicidade se procura explicar ingenuamente, generalizando casos muito particulares e 

no conjunto insignificantes, em termos individuais e morais.” São tratados como “incoerência, 

idealismo... conforme o gosto e as preferências pessoais do julgador. Quando os homens, 

joguetes dos acontecimentos, são por eles levados e dispostos no tabuleiro da história, sem que no 

mais das vezes sequer se dêem conta do que estão fazendo e do que se passa” (FBC, p. 369).  

Como se vê, Caio Prado, em consonância com os princípios marxistas, denunciava que as 

explicações das incoerências observadas deveriam ser procuradas nas contradições da vida dos 

homens reais, ativos. Precisavam ser percebidas no solo da história real, não no campo das idéias. 

Remetia-nos ao pensamento de Marx, para quem a história é a somatória de relações sociais 

anteriores que são legadas à nova geração, que a altera, mas que também tem por ela 

determinadas suas próprias condições de vida e prescrito um dado desenvolvimento. Essa postura 

analítica do nosso autor ganha mais significado se pensarmos que a exprimiu em seu texto de 

1942, momento em que o marxismo ainda era incipiente em nosso país. 

Em seqüência da questão, destacava que as ambigüidades e incongruências faziam parte 

dos próprios acontecimentos e que somente se notabilizavam melhor quando maduros e mais 

completos, portanto, passíveis de apreensão pelo intelecto humano. O que não implicava que as 

contradições, quando visibilizadas e solucionadas, não se repetissem e renovassem noutras, tendo 

em vista que a realidade é dinâmica. Tratava-se do modo próprio de ser da roda incessante da 

história. Ao homem cabia apreender a realidade nunca estática, ainda que não fosse possível 

atingir a totalidade, já que ela estava em constante modificação. Modificação histórica à qual 

sempre esteve atento ao realizar seus estudos. Na tentativa de deslindar os acontecimentos que 
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desembocaram na separação do Brasil de sua metrópole, o autor não perdia de vista o cenário 

internacional, agora em outra fase de desenvolvimento. 

A situação se modificou com o declínio do pacto colonial (segundo o qual a metrópole 

tinha o exclusivismo do comércio da colônia) na segunda metade do século XVIII. Caio Prado 

referia-se à profunda alteração econômica ocorrida com o surgimento do capitalismo industrial, 

concebida por ele da seguida forma: até o século XVII havia o domínio quase puro do capital 

comercial. A indústria ainda se encontrava na fase do artesanato e somente no século XVIII 

ensaiava-se um capital industrial autônomo, voltado para a produção manufatureira e emancipado 

do comercial. Desaparecia paulatinamente o artesão, o produtor independente, que laborava 

diretamente para o consumidor (raramente para o grande comerciante), sendo substituído pelas 

extensas unidades produtoras, que alocavam um grande contingente de laboradores, já agora 

meros assalariados, sob a condução de um patrão, possuidor do capital.  

Com a ampliação do capitalismo industrial, o antigo sistema baseado no pacto colonial, 

expressão do capital comercial, não se sustentou. A reserva das transações comerciais para a 

metrópole, e conseqüentemente para seus comerciantes, em prejuízo de seus concorrentes, 

somente foi possível enquanto reinou aquele tipo de capital. Entretanto, o pacto não convinha 

para o capital industrial, ou seja, o monopólio comercial não lhe favorecia; diversamente, 

limitava-o, já que lhe barrava o livre acesso aos mercados, seu objetivo primeiro. Assim, o 

industrial dessa primeira fase, que contava com um amplo mercado (o empecilho era apenas 

chegar a eles), objetivava um mercado completamente sem barreiras, passível de intercâmbio 

entre sua produção e os mercados mundiais. De maneira que este capital se voltou, na segunda 

metade do século XVIII, contra os entraves a seu desenvolvimento – todos os monopólios.  

Explicava-se, dessa forma, o declínio dos países ibéricos, tendo em vista que se 

sustentavam na modalidade antiga, não desenvolveram a indústria, concentrando suas atividades 

em torno do comércio colonial, o responsável pela constituição de seus amplos domínios. Assim, 

era compreensível o desmantelamento de seus impérios, em fins do século XVIII, quando os 

embates internacionais se intensificaram. Dessa situação resultou a independência das colônias 

americanas e uma nova ordem para o mundo em geral. Removiam-se as barreiras de dois 

impérios gigantescos (Portugal e Espanha) que sustentavam um colonialismo ultrapassado e que 

obstavam o caminho dos acontecimentos mundiais, possibilitando agora o seu 
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desenvolvimento141. 

 Atento também aos acontecimentos singulares, o autor constatava que, paralelamente às 

forças externas e gerais que propiciaram a libertação do Brasil, apresentavam-se as internas: o 

fim da capacidade realizadora e colonizadora da metrópole. Esta, amparada pelo monopólio, 

transformou-se em mera intermediária tanto na exportação quanto na importação de produtos, 

sendo tomada por ele como um “parasito”. Mas, naquele momento, tornara-se um ônus pesado 

demais para a colônia, já que nem mesmo o simples papel de intermediário conseguia 

desempenhar adequadamente (estava com uma marinha mercante devastada, que não mais dava 

conta de atender aos interesses da colônia, incorrendo na ampliação do contrabando e ao qual se 

faziam vistas grossas). De modo a escudar esse comércio ineficaz, Portugal infligia à sua 

possessão americana normas limitadoras cada vez maiores, como obstar que ela tivesse produção 

própria daquilo que sustentava o comércio marítimo da metrópole, a exemplo das manufaturas, 

sal e outros produtos cruciais para nossa economia, acrescendo-se os monopólios e privilégios 

que constrangiam o seu desenvolvimento. 

Um sistema desta natureza tornou-se insustentável, aliado ao fato de que as nossas forças 

produtivas estavam em desenvolvimento no momento. Desenvolvimento gerador das 

contradições que colocavam em xeque o sistema estabelecido. Em seus termos, “Será toda a 

estrutura que nos vinha de três séculos de formação colonial que é abalada: depois do monopólio 

do comércio externo e dos demais privilégios econômicos, virão os privilégios políticos e sociais, 

os quadros administrativos e jurídicos do país. Mais profundamente ainda, será abalada a própria 

estrutura tradicional de classes e mesmo o regime servil”. Ou seja, “é o conjunto todo que 

efetivamente fundamenta e condiciona o resto que entra em crise: a estrutura econômica básica 

de um país colonial que produz para exportar e que se organizara, não para atender a 

necessidades próprias, mas para servir a interesses estranhos. É na base das contradições geradas 

por este sistema que resultará a paulatina transformação do regime, em todos seus aspectos, de 

                                                 
141 Para Novais, o movimento da independência se vinculava ao processo mais profundo e amplo da crise geral do 
antigo sistema colonial do período mercantilista. Ou seja, os eventos de independência se interligavam à superação 
dos mecanismos do antigo colonialismo. Tratava-se de uma contradição inerente ao próprio sistema. Não se podia 
explorar a colônia sem desenvolvê-la. Ainda que a produção implantada se assentasse numa economia dependente 
(repercutindo na formação social), esta ampliação extensiva comprometia o esquema. O crescimento das atividades 
administrativas implicava o surgimento de novas camadas sociais, núcleos urbanos, aparecimento de interesses 
distintos entre a colônia e a metrópole – e quanto mais este sistema funcionava, mais a contradição se ampliava. A 
industrialização foi o ponto central desse desenvolvimento e quando ele alçou à condição de mecanização – 
revolução industrial – todo o conjunto foi atingido, uma vez que o capitalismo industrial não se coaduna com os 
limites do sistema de exclusivismo colonial nem com o regime escravista de labor (NOVAIS, 2005, pp. 200-1). 
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colônia em nação” (HEB, p. 126). Mas não perdia de vista que estas transformações ocorreram 

paulatinamente, com avanços e retrocessos. 

O aporte do regente D. João no Rio de Janeiro, em fuga dos exércitos napoleônicos (que 

invadiram o reino em 1807), com uma extensa comitiva (sua corte e parte significativa do 

funcionalismo, totalizando cerca de 10.000 pessoas), tornando-a de uma hora para outra sede da 

monarquia portuguesa, foi um acontecimento de amplas conseqüências e o arauto imediato da 

independência do Brasil, de vez que se fixando na colônia desfazia os laços que a ligavam à 

metrópole142. O mais seria decorrência da inusitada situação. 

Avaliava que a abertura comercial estabelecida tão logo da sua chegada foi um motivador 

de relevo nos novos rumos do nosso desenvolvimento. Ainda que a abertura fosse de caráter 

temporário, na prática, o regresso ao passado seria impraticável. A possibilidade de 

desenvolvimento estava dada. Após a paz na Europa, em 1815, outras nações, em especial a 

França, também participaram desse intercâmbio, comprometendo cada vez mais o poderio 

português, mas, em contrapartida, favorecendo-nos. Agora, o Rio de Janeiro, como acomodação 

da corte, passava a ser o centro de referência da vida econômica, financeira, política, 

administrativa. Não somente para o restante do território brasileiro, mas também para parte 

considerável da América meridional143. 

 A permanência da corte por 13 anos (1808-21) foi outro elemento que nos favoreceu. Isto 

                                                 
142 O autor alertava que não se podia esquecer o papel que a Inglaterra teve nesses acontecimentos, já que procurava 
manter Portugal no seu campo de influência. De forma a compensar suas derrotas na Europa, a Inglaterra visava ao 
domínio das colônias ibero-americanas. Fomos um alvo fácil, dispensando o uso de intervenções armadas, até 
mesmo porque “o soberano português, temendo a sorte de Fernando VII da Espanha, entendeu mais conveniente 
aceitar o oferecimento inglês e embarcar sob proteção britânica para o Brasil. Conservava com isto sua coroa e 
títulos, mas terá cedido ao aliado inglês a sua independência e liberdade de ação”. Daí as amplas vantagens que lhe 
foram concedidas quando da abertura dos portos. A situação piorou com o tratado comercial estabelecido em 1810 
entre eles, já que praticamente deixava de fora Portugal do comércio com sua colônia americana: “No decreto de 
abertura dos portos fixara-se um direito geral de importação para todas as nações de 24% ad valorem. As 
mercadorias portuguesas seriam beneficiadas pouco depois com uma taxa reduzida de 16%. Pelo tratado de 1810, a 
Inglaterra obterá uma tarifa preferencial de 15%, mais favorável portanto que a própria outorgada a Portugal”. As 
tarifas somente foram igualadas em 1816. Todavia, “mesmo nestas condições de igualdade, Portugal não poderá 
lutar, com seus parcos recursos, contra o admirável aparelhamento comercial da Inglaterra, amparada por uma 
indústria nacional então sem paralelo no mundo e uma marinha mercante sem concorrentes. O comércio e a 
navegação portugueses serão praticamente excluídos do Brasil.” (HEB, pp. 128-9). 
143 Como afirmava Caio Prado: “As colônias espanholas que compunham os antigos vice-reinados de Buenos Aires e 
do Peru, separadas da sua metrópole e ainda mal constituídas em nações independentes, orientam-se comercialmente, 
e muitas vezes politicamente também, para o Rio de Janeiro que arvorava o título prestigioso de sede de um trono 
europeu, e onde se instalara o quartel-general diplomático e do comércio inglês nesta parte do mundo”. Ainda, 
segundo o autor, “As íntimas relações do Brasil com aquelas colônias deixaram um testemunho concreto e sensível 
na circulação monetária do país, que nesta época se constituirá em grande parte de pesos espanhóis de prata 
cunhados no Peru e que se batiam no Brasil com as armas e os valores portugueses” (HEB, p. 129). 
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porque gerou em muitos portugueses ligados ao rei uma identificação com o Brasil, a tal ponto de 

muitos se colocarem contrários ao retorno a Portugal, até mesmo porque o país de origem, agora 

carente de recursos e arruinado pela guerra, não despertava interesse; ao contrário da colônia, em 

franca expansão, portanto, de possibilidades futuras. Muitas daquelas figuras de destaque 

organizaram suas vidas aqui, por meio da aquisição de propriedades e casamentos com famílias 

ricas da colônia que se orgulhavam de se juntarem a grandes nomes da nobreza e da 

administração. 

Atento às transformações em curso, desvelava que isto garantiu à colônia, antes ignorada 

pela metrópole, passasse a ser considerada: viam-se interesses brasileiros sendo atendidos, ao 

contrário dos de portugueses, como é o caso das tarifas alfandegárias. No plano econômico foram 

implantadas medidas que nos libertavam das barreiras que nos obstaram por três séculos o 

progresso, a exemplo da revogação da lei que impedia as manufaturas, assim como foram 

estabelecidas as que visavam a incentivar as nossas atividades, como construção de estradas de 

boa qualidade, melhoria dos portos – foi o caso do de Recife –, introdução de espécies vegetais 

novas – como o chá –, promoção da imigração de colonos da Europa, aperfeiçoamento da 

mineração do ouro. Mesmo observando os limites, inscrevia que, de maneira geral, “a 

administração da corte portuguesa no Brasil velará, embora dentro das possibilidades limitadas de 

um aparelhamento burocrático oneroso, complexo e muito ineficiente, pelos interesses da 

colônia. Os resultados, muitas vezes sobreestimados, não deixaram contudo de contribuir para o 

desenvolvimento econômico do Brasil; e sobretudo assinalam um primeiro passo nesta grande 

transformação que se ia operar no país” (HEB, p. 131), como constatava nos dados do comércio 

exterior, que, mesmo não completamente precisos, serviam como referência144, assim como os 

relatos de viajantes estrangeiros. 

 Além disso, ressalvava que a este desenvolvimento aliaram-se penosos desequilíbrios, 

sendo o mais grave o da balança comercial externa. A explicação era clara: enquanto a vida 

colonial pautava-se pela limitação, as contas externas ao menos se mantinham sob controle. A 

abertura dos portos e a alteração de hábitos, decorrente de um maior contato com o exterior e 

mesmo com a corte aqui instalada, ampliaram o consumo interno de modo mais acelerado do que 

                                                 
144 Nosso historiador informava que “em 1812, a exportação cifra-se em cerca de 4.000 contos de réis, e a importação 
em 2.500; em 1816 estes números sobem respectivamente para 9.600 e 10.300; e em 1822 (ano em que foi 
proclamada a Independência), 19.700 e 22.500”. A elevação continuou sem interrupções. Um dos motivos elencados 
pelo autor foi a desvalorização da moeda que em ouro atingiu decréscimos contínuos. Contudo, mesmo com a 
desvalorização monetária “o progresso do intercâmbio exterior do Brasil é muito grande” (HEB, p. 132). 
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seu potencial produtivo, cujo desenvolvimento envolvia elementos mais complexos e dificilmente 

rápidos145. Como resultante, vivenciávamos distúrbios crônicos, uma vez que contávamos apenas 

com a entrada advinda da exportação. Para saldar o déficit, valeu-se da afluência de capitais 

estrangeiros, em especial empréstimos públicos, que migrou para cá tão logo nos interligamos ao 

exterior. Avaliava que se tratou de uma resposta temporária que apenas lançou o mal para o 

futuro, já que nossa economia ficou refém de uma entrada regular e ampliada daqueles capitais, 

sem os quais passávamos por constantes desajustes; estes verificados quando, por um motivo 

qualquer, reduzia ou cessava seu ritmo. Entretanto, mesmo tal afluência não barrou a drenagem 

de todo ouro já existente e mais o que se produzia ainda aqui146. A decorrência de toda esta 

situação foi um sistema monetário frágil e combalido.  

No desdobramento da questão, deslindava que a fragilidade comercial acarretou sérios 

desequilíbrios em determinados setores da nossa produção, com exceção do voltado para o 

mercado externo, pois nossa economia não conseguiu concorrer com as mercadorias importadas. 

Até 1844 ela ficou seriamente comprometida em função da taxa estabelecida para a Inglaterra, 

quando da abertura dos portos, de 15%. O Brasil, visando a romper com a situação de quase 

monopólio inglês, viu-se pressionado a conferir as mesmas condições às outras nações nos 

contratos comerciais. De forma que nós, já em apuros para nos livrarmos de um sistema de três 

séculos que tolheu nosso desenvolvimento, testemunhávamos com a abertura o revigoramento 

deste, já que a lógica da produção de reduzidos gêneros para o mercado externo permaneceu. 

A permanência dessa lógica perversa comprometeu setores produtivos, como a indústria 

artesã. Se antes da abertura dos portos existia, ainda que limitada, uma indústria artesã local 

parca, que atendia a uma pequena parte do consumo interno, com a concorrência estrangeira ela 

minguou, tendo em vista que “A qualidade, os preços, a própria moda (fator que não se deve 

esquecer) farão desprezar seus produtos. Tudo passa a vir do estrangeiro; até caixões de defunto, 

refere um contemporâneo, chegar-nos-ão da Inglaterra já estofados e prontos para serem 

utilizados” (HEB, p. 135). Esta conjuntura complicou-se com o passar do tempo, tendo em vista o 

                                                 
145 De acordo com o autor, “O comércio internacional do Brasil se torna quase permanentemente deficitário. Entre 
1821 (a partir de quando possuímos estatísticas anuais e regulares) e 1860 /.../ só excepcionalmente ocorrem anos 
com balanços positivos; e este período se encerra com um déficit global de 233.923 contos de réis. E notemos que aí 
não está computada a importação de escravos africanos que representa cifras consideráveis, embora difíceis de 
precisar” (HEB, p. 133). 
146 Segundo Caio Prado, pouco tempo após a fixação da corte, o ouro desapareceu de circulação, sendo substituído, 
de início, pelos pesos espanhóis de prata, que ficaram escassos logo em seguida. A solução foi a utilização de uma 
moeda depreciada de cobre e depois papel-moeda de valor instável e sempre em queda acelerada. 
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aprimoramento sucessivo da indústria européia e o decorrente aperfeiçoamento e diminuição de 

preço de suas mercadorias. Em contrapartida, o nosso artesão, contando com condições adversas, 

permaneceu com seus comedidos padrões do pretérito, perdendo paulatinamente, com isto, 

espaços.  

Os “ensaios industriais”, que mesmo sob as restrições da metrópole vinham se 

desenvolvendo desde o século XVIII (a exemplo da manufatura de tecidos e a metalurgia, 

sobretudo pela abundância da matéria-prima e mercados locais consideráveis e que foram 

estimuladas de início com a fixação da corte, a abertura comercial e algumas medidas 

tomadas)147, foram constrangidos em seguida pela concorrência com os produtos estrangeiros. A 

abertura comercial, além de coagir o desenvolvimento da produção nacional – que, mesmo de 

porte reduzido, ocupava uma parte considerável da população nos centros mais importantes –, foi 

motivadora também de distúrbios sociais e políticos, uma vez que legava um número 

significativo de indivíduos à desocupação. Outra categoria social atingida era a ligada ao 

comércio. Observava que a atividade contava com o domínio de ingleses e franceses. Os ingleses 

apropriaram-se em especial do grande comércio, das operações financeiras (foram deles as 

primeiras empresas mineradoras, bem como os empréstimos públicos, que assumiram papel de 

relevo na vida brasileira); e os franceses, do comércio de moda e de luxo. Já os “nativos da 

colônia”, ou seja, os propriamente “brasileiros” não foram atingidos severamente pela 

concorrência, tendo em vista que o comércio era realizado pelos portugueses que, após 1822, 

foram considerados estrangeiros como os outros. Todavia, com uma distinção, porque, ainda que 

nascidos fora daqui, os portugueses representavam uma categoria afinada com a vida brasileira, 

não ocorrendo o mesmo com os forasteiros de data recente. Desse modo, a concorrência sofrida 

se refletia de maneira ainda mais desvantajosa na vida e na população nacional. Isto acarretou um 

ressentimento crescente contra os estrangeiros, em especial os ingleses, pois estes, gozando de 

privilégios, alçavam posições de destaque, contrariando interesses instituídos de longa data.  

A fixação da corte gerou outros desajustes, como a alteração de hábitos, a penetração de 

um luxo ainda não visto e que os daqui queriam imitar. Muitos se depauperaram no afã de se 

                                                 
147 O autor informava que algumas manufaturas têxteis de pequeno porte apareceram em distintos pontos de Minas 
Gerais, “que era a província a este respeito mais avantajada, tanto pela relativa densidade da população e abundância 
da matéria-prima de produção local, como pelo seu afastamento dos portos e isolamento”. O mesmo ocorreu na 
metalurgia, contando com o interesse da administração, haja vista a contratação de técnicos capacitados, fato inédito 
até então. Referia-se aos dois alemães “Eschwege e Varnhagen – que respectivamente em Minas Gerais e São Paulo, 
organizaram empresas metalúrgicas de certa importância. E seu exemplo é seguido por varias iniciativas privadas” 
(HEB, p. 135). 
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colocarem próximos da corte e fazerem parte dela, através de títulos e honrarias, situação 

grandemente explorada pelo rei, dados seus apertos financeiros. A este se somava outro elemento 

gerador de distúrbio de gravíssimas conseqüências, o das finanças públicas. Isto porque o 

governo metropolitano, ao transferir-se para o Brasil-colônia, trouxe consigo um complexo corpo 

administrativo que assumiu sem mediação de qualquer natureza a simplória administração 

colonial. Estabeleceu aqui serviços da corte e corpulentas repartições públicas, com um quadro 

imenso de funcionários e um número avantajado de indivíduos que rodeavam o trono e viviam, 

de um modo ou de outro, à custa das rendas públicas. Evidentemente, as parcas finanças da 

colônia não tinham como sustentar despesas tão extensas. Sem contar as guerras desencadeadas 

pelo soberano português logo de início – no Prata, na Banda Oriental, atualmente República do 

Uruguai, e na Guiana Francesa, ocupada em 1890. Uma parte dos novos gastos exprimiu 

necessidades advindas da implantação de serviços essenciais: educação pública, higiene, aumento 

das forças armadas, construção de estradas novas, povoamento, obras urbanísticas no Rio de 

Janeiro, entre outros. Entretanto, parte considerável deles reverteu-se para manter e premiar os 

fidalgos que acompanharam o soberano português em seu exílio na colônia. É claro que esta não 

tinha a menor condição de arcar com tal ônus. 

Em síntese, pode-se afirmar que a fixação da corte, a política instituída e a decorrente 

emancipação da colônia assinalaram uma fase nova e bem demarcada do desenvolvimento 

econômico brasileiro. Mesmo mantendo a estrutura de antes, isto é, um organismo voltado para a 

produção de alguns gêneros tropicais em atendimento a interesses exógenos, o país entrava num 

período diverso do anterior. Os acontecimentos daí para frente se desenvolveriam a partir das 

contradições existentes na base dessa estruturação, na medida em que ocorresse uma 

incompatibilidade entre o sistema herdado da colônia e as atuais precisões de uma nação liberta. 

De modo que todos os desequilíbrios apontados anteriormente nada mais foram do que efeitos 

daquela contradição basilar. Como decorrência, o país viveria um desenvolvimento contraditório: 

o aumento das forças produtivas148, acompanhado de desequilíbrios crônicos que atingiriam todos 

os âmbitos da vida. 

                                                 
148 Segundo Caio Prado, este desenvolvimento contou também com “fatores estranhos”, em especial com o progresso 
técnico do século XIX, que possibilitou aparelhar oportunamente o país e estimular suas atividades econômicas. 
Assim, a “navegação a vapor (inaugurada no Brasil em 1819), entre outros, terá considerável significação neste país 
de larga extensão costeira onde se concentra a maior parte da população, e de transportes terrestres tão difíceis. A 
mesma coisa se dirá da mecanização das indústrias que permitirá ampliar as atividades agrárias e outras; também das 
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3.2 A Independência Brasileira e a Vitória dos “Arranjos Políticos”: a Assembléia 

Constituinte de 1823 e a Estruturação do Estado Nacional  

 

Como vimos, para Caio Prado, a emancipação política do Brasil decorreu do progresso 

econômico que alcançou, adverso ao freio imposto pelo sistema colonial, que precisava ser 

rompido. Tratava-se da distinção entre os interesses da metrópole e os internos, concernentes ao 

desenvolvimento econômico, e a revolução da independência correspondia, no plano político, ao 

último estágio desse processo. Significava que a forma política não mais correspondia ao novo 

estágio alcançado pelas forças produtivas. Esta contradição precisava ser revolvida para abrir 

caminho a outra forma política, mais adequada às novas condições econômicas. 

No texto “O tamoio e a política dos Andradas na independência do Brasil”, Caio Prado 

alertava que esse processo não podia ser tomado de maneira “simplista” e “esquemática”, como o 

fez a versão oficial e clássica da independência, resumindo-a ao redor de dois termos de objeção, 

Brasil/colônia e Portugal/metrópole. Isto é, “No contraste destes dois pólos divergentes se 

costuma situar todo o movimento da nossa emancipação, sem levar em conta o sem número de 

ações e reações que se processam no seio e interior de cada qual” (EPBE, p. 188). Ou seja, 

ignorava-se a luta social ocorrida no interior de ambos. 

As forças políticas brasileiras se polarizaram frente à repercussão da Revolução 

Constitucionalista do Porto149. Numa ponta, o elemento revolucionário, liberal e democrático, 

consubstanciado, em especial, pelas classes baixas (salvo os escravos, cuja posição considerava 

mais passiva) e médias da população. Na outra ponta, em oposição a ele, a reação – agrupamento 

de várias tendências, mas que se uniram na luta contra a revolução, como os elementos 

extremados, inflexivelmente favoráveis às prerrogativas reais; ou os complacentes, que queriam 

realizar a revolução em benefício próprio. Admitiam reformas da estrutura absolutista da 

monarquia – desde que em seu proveito. E um último partido compunha com a reação: um grupo 

(o partido brasileiro) de atitudes não tão firmes e definidas, originado daqueles que foram 

beneficiados com a manutenção da corte no Rio de Janeiro. O partido brasileiro não tinha a 

                                                                                                                                                              
estradas de ferro, embora somente apareçam já no fim do período que ora nos ocupa em particular (1854)” (HEB, p. 
140). 
149 Segundo Emília Viotti da Costa. “Realizando uma revolução em nome dos princípios liberais, insurgindo-se 
contra o absolutismo, manifestando-se a favor da forma constitucional de governo, os revolucionários do Porto 
tinham, em sua maioria, como objetivo anular as medidas liberais concedidas pelo ‘rei absoluto’ ao reino do Brasil”. 
(COSTA, 1984, p.105). 
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melhor das impressões da Revolução Constitucionalista, na medida em que ele nada – ou quase 

nada – tinha a cobrar, além daquilo já concedido pelo soberano português. Restava-lhe a 

solidificação da posição atingida, uma vez que ela se ligava à manutenção da corte no Brasil. A 

elevação da colônia a reino não modificara a estrutura política da monarquia. Permanecíamos, 

como antes, uma mera colônia. O partido brasileiro almejava reformas, mas não as democráticas 

defendidas pela revolução portuguesa, tendo em vista o medo que geravam as contradições 

sociais num país com grande número de escravos. Daí apoiar a reação.  

O autor deslindava com perspicácia uma característica particular do nosso processo de 

independência: a ausência de caracteres democráticos. Após a partida do rei, em abril de 1821, o 

partido brasileiro ficou só no campo da reação, já que os grupos mais ligados a Portugal passaram 

a desenvolver em solo europeu a luta principiada aqui. A inclinação pela independência decorreu 

dessa situação: era a única maneira de barrar o “contágio” da revolução e o desenvolvimento da 

democracia no Brasil. Para tanto, procurou-se manter o príncipe-regente distante da influência 

européia. 

A inabilidade das cortes, com o domínio dos elementos que visavam a retirar de nós as 

regalias obtidas com a permanência do soberano no Brasil, reforçou a reação, que se instituiu em 

defensora dos interesses nacionais, colocados em perigo pelos constituintes portugueses. Com 

isto, os próprios democratas foram absorvidos na unificação das forças políticas brasileiras em 

torno de um programa de libertação do país. Neste momento entrou em cena José Bonifácio150, 

indicado para assumir um lugar no Ministério. A junção das forças políticas não implicou, porém, 

uma resolução das contradições existentes anteriormente entre os partidos. Elas reapareceram 

logo depois, e os partidos se apartaram da organização única, mesmo se mantendo no campo da 

independência. Retomou o embate entre democratas e conservadores, com José Bonifácio ficando 

com os últimos.  

Nosso historiador detectava, contudo, já em sua obra de 1933, outra particularidade no 

nosso processo de emancipação: a condição do Brasil de sede da monarquia portuguesa legou à 
                                                 
150 A respeito das histórias e mitos acerca de José Bonifácio, ver o texto de Emília Viotti da Costa (1979, em especial 
pp. 53-108), em que a autora procura “estudar algumas das imagens mais significativas traçadas através do tempo” 
sobre esta personagem histórica. Ou seja, “fazer a história da história de José Bonifácio, visando à compreensão de 
como se estruturou a imagem do herói nacional” (COSTA, 1979, p. 54). Neste processo, constata que “O mérito de 
Caio Prado Jr. é ter saído do nível subjetivo dos testemunhos procurando identificar no jogo das contradições 
objetivas o sentido do processo”. Assim, “José Bonifácio aparece como um representante, no governo, de sua classe 
e partido, a desempenhar importante papel no movimento da independência, que é visto como um conflito intenso e 
prolongado de classes e grupos sociais. A análise das contradições e dos grupos passa para o primeiro plano. A ação 
pessoal dos líderes da independência fica subordinada à análise do processo” (COSTA, 1979, pp. 104-5). 
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independência brasileira a ausência de violência e embates armados, elementos característicos 

dos processos das outras colônias americanas – as possessões espanholas e inglesas151. 

Diversamente, teve como característica marcante o “arranjo político”. Os meses correspondentes 

ao período entre a partida de D. João e a decretação da independência foram marcados pelas 

“manobras de bastidores”, na tentativa de manter o príncipe-regente distante da influência das 

cortes portuguesas e próximo dos autonomistas. Como resultante, a independência foi assinalada 

por uma mera alteração pacífica de poderes da metrópole para a nova nação, agora independente. 

Na ausência de uma participação direta das massas no processo, as classes dominantes 

açambarcaram todo o poder para si, tendo em vista que eram as únicas a manterem contato direto 

com o regente e a política instituída por ele. Com isto, “Fez-se a independência praticamente à 

revelia do povo; se isto lhe poupou sacrifícios, também afastou por completo sua participação na 

nova ordem política”. E acrescentava, “A independência brasileira é fruto mais de uma classe que 

da nação tomada em conjunto” (EPBE, p. 50). O quadro apresentado é claro: a nossa 

independência careceu de rompimentos radicais com a ordem anterior, bem como de uma classe 

dominante capaz de compor com as classes populares na luta contra o regime de colônia. Ao 

contrário, fez questão de excluí-las do processo, vendo na monarquia constitucional a 

possibilidade de manutenção de seus interesses152.  

O papel de D. Pedro foi figurativo no processo de independência: apenas levou à frente os 

objetivos do “partido brasileiro” ao nos apartar de Portugal, foi uma simples ferramenta dos 

interesses nacionalistas, e graças a tal conjuntura eventual assumiu o trono do novo império. De 

forma que era compreensível a inconsistência da monarquia brasileira. Ao contrário do 

acontecido nos estados da Europa, saídos do feudalismo, não foi sob este signo que se estruturou 

                                                 
151 Não se pode supor que o autor ignorasse a movimentação social existente no período da Revolução Constituinte 
(1821 em diante), como atesta Evolução política do Brasil. Como bem assinalou aí, a agitação popular ainda não se 
encontrava madura para ir para além do processo de independência política e com as características que assumiu: 
“Quanto às camadas populares, elas não se encontravam politicamente maduras para fazerem prevalecer suas 
reivindicações; nem as condições objetivas do Brasil eram ainda favoráveis para sua libertação econômica e social. 
Daí aliás a descontinuidade e falta de rumo seguro nos seus movimentos, que, apesar da amplitude que por vezes 
atingem, não chegam nunca a propor reformas e soluções compatíveis com as condições do país. As relações de 
classes existentes e contra que se insurgiam ainda se encontravam solidamente alicerçadas na estrutura econômica 
fundamental do Brasil /.../. E assim a luta popular contra elas desencadeada não as atingirá, e a revolução não irá 
além daquilo para que o Brasil estava preparado, isto é, a libertação do jugo colonial e a emancipação política” 
(EPBE, p. 48). 
152 Estas constatações originais do historiador marxista referentes ao nosso processo de independência fizeram 
autores, a exemplo de Carlos Nelson, alinhá-lo ao pensador político italiano Gramsci concernente à questão da 
“revolução passiva”, como mencionado anteriormente. Mas vale reafirmar que Caio Prado sempre procurou nos 
afastar dos casos europeus. 
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o nosso estado nacional. 

O caráter antidemocrático do processo visibilizava-se no posicionamento de José 

Bonifácio, em 1822, quando foi convocado um conselho de procuradores (medida claramente 

antidemocrática), em vez de uma Assembléia Constituinte. Evidenciava-se que seu objetivo era 

dar unidade ao país, agrupar suas desconexas províncias não a partir de uma ampla representação 

popular, mas por meio de um pequeno número de procuradores. Esta tentativa foi uma tentativa 

de golpe que não vingou, acabando-se por convocar uma Assembléia Constituinte, apesar da 

hesitação e mesmo contra o voto declarado de José Bonifácio. 

Mediante manobra, todavia, em outubro de 1822, José Bonifácio conseguiu fechar a 

Maçonaria e aprisionar ou exilar os principais chefes democratas, sob o pretexto de conspiração 

contra D. Pedro para instauração de uma república. O próprio tribunal considerou, 

posteriormente, infundada tal acusação. Com isto, o Apostolado e seu Partido puderam organizar 

o projeto de Constituição a ser submetido à Assembléia, cujos trabalhos estavam marcados para 

se iniciar em abril de 1823. Justificava-se, assim, o caráter reacionário do projeto. Contra ele se 

posicionou firmemente Cipriano José Barata de Almeida153, o que lhe rendeu a prisão em 

novembro de 1823 (foi solto apenas em 1830), apesar de ser deputado eleito, por denunciar em 

seu periódico o projetado golpe do governo imperial contra a Assembléia Constituinte.  

Todos os caracteres do estado nacional brasileiro estavam expressos no projeto 

constitucional de 1823. Isto porque toda Constituição “é sempre a tradução do equilíbrio político 

de uma sociedade em normas jurídicas fundamentais. Ela reflete as condições políticas reinantes, 

isto é, os interesses da classe que domina e a forma pela qual exerce o seu domínio” (EPBE, p. 

50). Constata-se, mais uma vez, que a política não era admitida como um campo autônomo, ao 

contrário, expressava os interesses de classes presentes no seio da sociedade. A Constituição nada 

mais era do que o reflexo no âmbito jurídico da sociedade e tradução dos interesses da classe 

dominante. Daí vê-la como um documento de importante valor para o entendimento das origens 

do império brasileiro. 

A elaboração da Constituição contou com a importação de princípios filosóficos e 

políticos. Os constituintes recorreram aos modelos ingleses e franceses, em particular a estes 

últimos, baseados no Contrato social de Rousseau. Mas, apesar da referência às doutrinas que se 

                                                 
153 Caio Prado o considerava um dos mais combativos representantes da democracia no Brasil deste período e uma 
figura “pouco lembrada” na história revolucionária brasileira. A sua trajetória de militância foi registrada pelo em 
“Cipriano Barata (1764-1838)”, acoplado posteriormente à Evolução política do Brasil. 
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destacavam, não se podia considerar, como muitos faziam equivocadamente, a nossa realidade 

idêntica ou parecida com a das nações européias. Alertava para o seguinte fato: “Basta lembrar 

que as idéias do sistema político adotado por nossos legisladores constitucionais exprimiam na 

Europa as reivindicações do Terceiro Estado, especialmente da burguesia comercial e industrial, 

contra a nobreza feudal, a classe dos proprietários”. “Até certo ponto, é o contrário que se dá no 

Brasil. São aqui os proprietários rurais que as adotam contra a burguesia mercantil daqui do 

reino. O que houve foi apenas uma simples coincidência de meios a serem empregados para fins 

diversos”. Os legisladores se depararam com a questão da substituição das limitações econômicas 

e políticas do regime colonial pela estrutura de um estado nacional. Não havia aí 

incompatibilidade, uma vez que “as idéias centrais dos sistemas políticos e filosóficos que 

orientaram a revolução do Velho Mundo eram justamente estas: liberdade econômica e soberania 

nacional” (EPBE, p. 51). De forma que os constituintes de 1823 as adotaram porque vinham ao 

encontro de seus objetivos, feitas as devidas alterações.  

 Voltando-se para o projeto, além do xenofobismo escandalizante e exaltado154, ele 

estabelecia a supressão de todas as limitações econômicas referentes a monopólios e privilégios, 

instituindo uma extensa liberdade profissional e econômica. Outro aspecto que se salientava era o 

empenho em constranger os poderes do imperador e, em contrapartida, destacar a representação e 

soberania nacionais155. E, por fim, o caráter classista do projeto, evidenciado nitidamente na 

explicitação dos direitos políticos, concedendo aos primaciais garantidores da independência, os 

grandes proprietários rurais, todos os benefícios políticos possíveis. Tendo em conta este 

propósito, o projeto instituiu uma complexa hierarquia de direitos políticos, donde se limitava a 

possibilidade de votar nas assembléias primárias – que eram de dois graus – e de ocupar lugar nos 

assentos do parlamento, dentre outras. Foram excluídos os não considerados “cidadãos ativos”, 

como os jornaleiros, os caixeiros das casas comerciais, os criados de servir, isto é, qualquer 

                                                 
154 Explicável, conforme Caio Prado, por ser a independência um acontecimento recente, cabendo aos 
empreendedores do estado nacional brasileiro a missão urgente de serrar as correntes que ainda nos ligavam a 
Portugal. Daí estar repleto de óbices aos estrangeiros, como “naturalização limitada, incompatibilidade dos 
naturalizados para os cargos da representação nacional. Mesmo os brasileiros nascidos em Portugal somente depois 
de 12 anos de residência no país passavam a gozar de seus plenos direitos políticos” (EPBE, pp. 51-2). 
155 Conforme o autor, “O projeto vai fielmente refletir tal ânimo, a começar pelo tratamento outorgado aos 
representantes: altos e poderosos senhores (art. 83). Segue-se a indissolubilidade da Câmara, o veto apenas 
suspensivo (art. 113); as disposições relativas às forças armadas, sujeitas ao Parlamento e não ao imperador, e assim 
por adiante. Um detalhe é característico. Ao regular a forma do veto imperial, dispôs o art. 116 do projeto que fosse 
interposto com a simples e eufêmica declaração de que ‘o imperador examinará’ o projeto submetido à sanção” 
(EPBE, pp. 52-3). 
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cidadão com proventos líquidos anuais abaixo do valor de 150 alqueires de farinha de mandioca. 

Ou seja, toda a população laboradora brasileira, incluindo os escravos, evidentemente. Exigia-se 

um provento de 250 alqueires para os eleitores de segundo grau, responsáveis pela escolha dos 

deputados e senadores, e o projeto demandava, ainda, 500 alqueires para os deputados e 1.000 

para os senadores. Ficavam de fora os indivíduos cuja renda fosse proveniente de profissão 

mercantil. 

O projeto de 1823 expressava claramente as condições políticas dominantes do momento. 

Removendo o risco de recolonização; privando as classes inferiores dos direitos políticos, ao 

destinar as funções de representação nacional aos proprietários rurais; instituindo uma vasta 

liberdade econômica e absorvendo no parlamento a autoridade política, o projeto aclamava todos 

os anseios da classe dominante dos proprietários rurais, constrangida pelo regime de colônia, 

agora liberta pela nova ordem política. Afirmando e avançando na questão, nas próprias palavras 

de Caio Prado: “Assim a ideologia da Assembléia de 1823 – que era a da classe dominante, por 

ela representada em grande maioria – reflete perfeitamente seus interesses. Isto explica porque, 

apesar de todo o seu tão apregoado liberalismo, não se embaraça com a questão dos escravos, 

adaptando-lhes a situação às exigências da filosofia rousseauísta, de que fazia timbre em não se 

afastar, com a eufêmica disposição do art. 265 do projeto”, a saber: “‘A Constituição reconhece 

os contratos (!) entre os senhores e escravos; o governo vigiará sobre sua manutenção’” (EPBE, 

p. 54). Apresentava-se, assim, a adaptação de uma concepção importada aos interesses das 

classes dominantes nacionais. Não poderia ser original, tendo em vista as bases sobre as quais ela 

se efetivava: manutenção do trabalho compulsório e, por decorrência, excludência da maioria da 

população dos benefícios econômicos e participação política. Tratava-se de um processo 

conservador, em que se reafirmava o poderio dos grandes proprietários, para quem liberalismo 

significava somente o rompimento dos laços coloniais. Não intencionavam modificar a estrutura 

de produção e nem a social, daí a manutenção da escravidão e da economia exógena156. 

O ciclo integral da “revolução separatista” não cessou, entretanto, com a proclamação da 

independência e a reunião da Assembléia Constituinte. O seu progresso foi travado com a 

resposta do partido português, como ficou denominado, defensor dos interesses de manutenção 

do regime de colônia. Isto porque os adversários foram tão-somente colocados de lado pela 

política praticada por D. Pedro, e não abatidos. Passado o susto, tentaram retomar suas posições. 

                                                 
156 Sobre a ideologia liberal ver Costa (1979, em especial caps. III e pp. 221-22). 



164 
 

Todavia, em número menor no Brasil e contando com a contraposição da maioria da população 

do país, eles tenderam para o absolutismo. Tinham em D. Pedro a ferramenta para suas 

reivindicações, e ele não se furtou a este papel, dado que a sua ligação com os brasileiros havia 

sido fruto do ódio que compartilhavam pelas Cortes Constituintes portuguesas. Efetivada a 

independência, retornou nele a solidariedade em relação a seus compatrícios. Sem contar que eles 

lhes acenavam com um poder absoluto, ao contrário do oferecido pelos seus aliados anteriores – 

o de figura meramente decorativa. Com isto, os inimigos da independência passaram a animar o 

poder, enquanto os “nativistas” se debatiam na oposição. 

Se estes tinham, porém, um objetivo em comum – a luta contra a reação portuguesa –, em 

contrapartida, internamente, separavam-se em tendências diferentes, tendo em vista que 

espelhavam interesses de classes distintas presentes no processo da independência: “O partido 

que representava a classe abastada dos proprietários rurais, e /.../ dominava na Assembléia 

Constituinte, era, é natural, socialmente conservador. Dirigia-se sua oposição unicamente contra a 

política dominante e o Imperador que a encabeçava, e atrás de quem sentia abrigar-se o fantasma 

da recolonização” (EPBE, pp. 54-5). Entretanto, ao seu lado estavam os democratas radicais, 

representantes das classes populares, que ansiavam por mudanças sociais profundas e efetivas. 

Para estes, o movimento da independência continha um sentido mais radical, qual seja, o de 

eliminar toda a ordem legada da colônia. Isto porque se vetava à população menos favorecida o 

acesso regular aos meios de sobrevivência, tendo em vista a concentração de nossa economia nas 

mãos de comerciantes estrangeiros e nas grandes explorações rurais, de uso preferencial do 

trabalho escravo.  

Contraditoriamente, a abertura dos portos sobrecarregou mais ainda a sua situação já 

difícil, na medida em que, ao propiciar um contato maior com o estrangeiro, ampliou as 

aspirações da população. O país viveu uma necessidade por luxo antes nunca vista, como já 

mencionado. A tradicional sociedade semipatriarcal sofreu um golpe significativo. Para atender 

às novas necessidades dos grandes senhores rurais, as produções consideradas invendáveis (os 

gêneros de consumo interno) foram abandonadas e substituídas por outras, direcionadas para o 

comércio externo. Ou seja, as explorações rurais se tornavam cada vez mais empreendimentos 

mercantis, direcionadas essencialmente à produção para a venda. Por decorrência, substituiu-se 

em escala crescente o labor livre pelo escravo (mais econômico), elevando enormemente o tráfico 

africano, assim como onerando mais as condições das classes não abastadas, que foram excluídas 
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do acolhimento que antes tinham nos grandes domínios. Acresça-se o fato de que a abertura 

propiciou a livre entrada de estrangeiros no Brasil, gerando a concorrência no comércio, antes 

dominado pelos reinóis, com os de outras nações, particularmente os ingleses; aos brasileiros 

restou cada vez mais o afastamento deste ramo. 

A demarcação do caráter conciliatório do processo de emancipação não obstou a 

visualização por Caio Prado da participação das classes menos abastadas nesse decurso. A 

situação descrita logo antes explicava a radicalidade da sua participação, uma vez que 

perspectivavam profundas transformações sociais e contaram com projetos que propunham a 

divisão social igualitária da riqueza. Entretanto, inexistiam as condições objetivas para levar à 

frente tais reivindicações. Na ausência de programas efetivos, ficaram mais nas intenções, sem se 

sustentarem em uma sólida base social e econômica. Tratava-se de intenções desconexas, mais no 

âmbito da destruição do que no da construção. Por seu turno, os orientadores destas correntes 

extremistas, mostrando-se inábeis em avocar uma posição própria, independente e clara, 

colocaram-se a reboque das classes favorecidas, que delas se utilizaram no embate comum contra 

a reação recolonizadora. Foram descartadas após a abdicação de D. Pedro por aqueles que se 

diziam seus aliados, agora adversários, e, desarmados para dar continuidade à revolução, 

vergaram-se à reação conservadora desencadeada. 

Pode-se afirmar que a história do Primeiro Reinado configurou-se como o embate entre o 

poder absoluto do imperador e os nativistas. Estes últimos, que dominavam desde o retorno de D. 

João a Portugal, via Ministério dos Andradas, perderam para os seus concorrentes, os 

absolutistas, a queda de José Bonifácio157 os alçou ao poder, com o Ministério de 17 de julho de 

1823. Eles dominariam até a abdicação de D. Pedro. O poder dos nativistas se consolidou com a 

desintegração, em novembro deste mesmo ano, da Assembléia Constituinte. Este ato foi 

entendido aqui e em Portugal como a primeira tentativa de recolonizar o país. Tal compreensão 

procedia, tendo em vista que se tratava de uma aspiração do partido no poder, verificada quando 

da dissolução, também depois, com a promulgação da Constituição portuguesa e mesmo após o 

falecimento de D. João. Os nativistas respondiam a estas tentativas com movimentações que 

                                                 
157 Segundo Caio Prado, “foi a inabilidade de José Bonifácio e seus irmãos – ou sua desmedida ambição – que 
preparou o terreno para a reação portuguesa. Tal foi a atitude dos Andradas depois da independência que logo fê-los 
perder as simpatias dos próprios partidários. No fundo o que eles queriam era uma coisa impossível: um quase 
absolutismo do imperador – por eles naturalmente exercido – eqüidistante de brasileiros e portugueses. Enfraquecido 
pela cisão que provoca a atitude dos Andradas, o partido nacional acaba finalmente por perder o controle dos 
negócios públicos” (EPBE, pp. 56-7). 
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assumiam aspecto claramente revolucionário, a exemplo do projeto de assassinato do imperador e 

a agitação na Bahia, bradando por morte aos portugueses, acompanhadas de depredações de toda 

natureza, somente acalmadas com o comparecimento do monarca em pessoa. As insatisfações se 

ampliaram após as movimentações que assolaram a capital, em 13 de março de 1831, 

denominadas “noite das garrafadas”. Já em dezembro de 1830, o imperador viajou a Minas 

Gerais, na tentativa de serenar a oposição e angariar simpatias. Não obteve sucesso e já nesse 

momento pensou em abdicar. Mesmo a tentativa de D. Pedro de criação de um Ministério saído 

da oposição, visando a agradar os nativistas, não vingou. A situação caminhava, segundo o autor 

em tela, para um desenlace revolucionário. As associações criadas na capital do império e outras 

províncias pregoavam a insurreição, armando a população e cativando as tropas. Em reação, o 

imperador convocou os elementos absolutistas mais reacionários para a composição do 

Ministério de 5 de abril. Foi a sua tentativa infrutífera final. A abdicação viria dois dias depois, 

sob a intimidação do povo e tropas congregados no Campo de Santana.  

Para Caio Prado, a abdicação encaminhou o processo de independência ao seu progresso 

natural, a firmação do “estado nacional”, resultado da revolta de 7 de abril. Evidentemente, os 

absolutistas não desapareceram imediatamente do cenário político; mas entraram em declínio, 

tendo em vista que se evidenciava a impossibilidade da recolonização. Isto fez que as categorias 

sociais com íntimos interesses na manutenção do regime de colônia se incorporassem à nova 

ordem instituída e se deslocassem para outros tipos de atividade política. 

A oposição nacionalista, composta de interesses distintos, mas que se aliava diante de um 

inimigo comum, configurava-se da seguinte forma: numa ponta, encontravam-se as classes 

abastadas, em especial os grandes proprietários rurais, que dirigiam a oposição a D. Pedro e 

conduziram a rebelião de abril; na outra, as classes populares, manobradas pelas primeiras para 

atingirem sua finalidade. Efetivamente, foram elas que ocuparam as ruas no dia 7 de abril para 

destituírem o imperador. Elas foram postas de lado tão logo as classes abastadas conseguiram 

seus objetivos. Em seus termos: “O que se segue é o desdobramento lógico da atitude política 

destas classes no período anterior. Postas a reboque das camadas superiores, sob cuja hegemonia 

se processa toda a revolução da independência, e confiando numa democracia abstrata que estas 

não se cansavam de pregar, e para a qual, diziam, o único obstáculo fora a atitude intransigente 

de D. Pedro, vão assistir à formação de um governo e à consolidação de uma situação que para 

elas pouco ou nada se diferenciava da anterior que tinham combatido” (EPBE, p. 61). Assim, a 
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classe que alçou ao poder se tornava agora, como era de esperar, reacionária e a partir daí 

repressora, contendedora daqueles que queriam ir à frente. Iniciar-se-iam as agitações do período 

regencial 

Os movimentos, embora desarticulados, estremeceram o país em vários momentos e 

tiveram um elemento comum de evolução: o impulso se iniciou nas camadas logo abaixo das 

classes dominantes e se alastrou por toda a massa, promovendo uma marcha em contrário das 

classes principiadoras do processo, as quais, não podendo avançar, tornaram-se reacionárias e 

debandaram do movimento, deixando os mais fragilizados, os últimos que entraram na luta, 

entregues à própria sorte, sufocados pela resposta do poder. Apenas quando o radicalismo 

revolucionário destas classes se manifestou é que elas se aterrorizaram e recuaram, na direção de 

reação passiva ou ativa. Situação idêntica ocorreu de cima para baixo, isto é, a classe que atingiu 

o poder tornou-se nele reacionária. 

Após o 7 de abril, a insurreição saiu às ruas, não apaziguada com a abdicação de D. Pedro 

e a instituição de um governo proveniente das classes abastadas, que já procurava alianças com 

os velhos inimigos, visando a embates com seus coligados de dias antes. Os principais alvos das 

classes populares foram os portugueses, donde seus estabelecimentos foram tomados de assalto, e 

seus donos, surrados e mortos. As autoridades das províncias foram destituídas uma após a outra. 

As classes populares não abriam mão de reformas profundas. 

 A resposta não tardou e criou-se no Rio de Janeiro a Sociedade Defensora da Liberdade e 

da Independência Nacional, que contou com os representantes mais ilustres das classes 

reacionárias, até mesmo deputados, senadores e regentes158. Conforme Caio Prado, foi apreciável 

o prestígio que a Associação assumiu sobre as diretrizes dos governos regenciais. Foi idéia deles 

a fundação e organização da Guarda Nacional, convocada entre cidadãos de significância, e que 

trabalhou como contrabalanço às tropas regulares, vistas com desconfiança, dada a simpatia 

demonstrada por várias das ações populares. Concomitantemente, em 3 de maio, a Assembléia 

Geral acelerou em firmar a regência permanente, e se municiar para barrar a revolução estourada 

em diversas partes do país. Instituiu uma lei, em 6 de junho, obstando aglomerações noturnas em 

praça pública e decretando sem direito à fiança a transgressão acompanhada de flagrante. Nesta 

                                                 
158 Foi organizada por Evaristo da Veiga, jornalista, que no período anterior fez ferrenho combate oposicionista a D. 
Pedro. “A Sociedade Defensora propunha-se garantir a situação política criada pelo golpe de 7 de abril, tanto contra 
a reação do partido português, que apesar de vencido, não desaparecera ainda /.../ por completo; como também, e 
principalmente, contra o extremismo revolucionário que se desenhava” (EPBE, p. 64). 
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fase inicial da regência, padre Diogo Antonio Feijó, ministro da Justiça, destacou-se e se tornou a 

figura proeminente do novo governo. Tratava-se de um indivíduo extremamente severo e 

autoritário, que conduziu a reação aos movimentos populares que agitaram o país, impedindo que 

eles avançassem e colocassem em risco a ordem dominante instaurada.  

Julho demarcou o princípio da sucessão de golpes que inundaram a fase da menoridade. 

Já nos primeiros dias do referido mês, o Rio de Janeiro foi o palco de tumultos, nas quais se 

reuniram os soldados com as camadas populares revoltosas, que no dia 14 remeteram ao governo 

suas reivindicações: “reformas democráticas da Constituição, suspensão dos funcionários 

nascidos em Portugal, deportação de uns cem cidadãos, entre os quais figuravam senadores, 

militares, magistrados e outras pessoas de destaque; exoneração do ministro da Justiça; proibição 

da imigração portuguesa por dez anos” (EPBE, p. 65). Eram as classes populares tentando 

estender o processo iniciado em 1822, tendo em vista que a emancipação política atendeu apenas 

aos interesses das categorias sociais dominantes. Permaneceram intactas, com a preservação da 

ordem econômica anterior, a escravidão e a miséria da maioria dos habitantes do país159.  

 

3.3 As Rebeliões Populares e a Reação Conservadora 
 

É consenso que Caio Prado foi o primeiro historiador a especificar a determinação 

essencial das rebeliões populares no cenário histórico brasileiro. Ele procurou entender a 

Cabanada, a Balaiada e a Praieira como embates das classes subalternas contra as classes 

dominantes que obstavam o pleno desenvolvimento da luta emancipatória no país. O autor 

registrou seus feitos em sua obra Evolução política do Brasil, mas não deixou de clarificar os 

equívocos cometidos no processo e a fragilidade de suas ações, bem como a reação conservadora 

desencadeada contra elas. 

Para Carlos G. Mota, Caio Prado redefiniu a periodização em vigor, valorando os 

movimentos sociais, em contraposição à historiografia oficial, segundo a qual os grandes feitos e 

heróis somente assim o eram quando se coadunavam com os interesses das classes dominantes. 

Assim, “Uma crítica vigorosa à historiografia oficial fica estabelecida de maneira sistemática e 
                                                 
159 Conforme Emília Viotti, “A emancipação política realizada palas categorias dominantes interessadas em 
assegurar a preservação da ordem estabelecida e cujo único objetivo era combater o sistema colonial no que ele 
representava de restrição à liberdade de comércio e de autonomia administrativa, não ultrapassaria seus próprios 
limites definidos por aqueles grupos. A ordem econômica tradicional seria preservada, a escravidão mantida. A 
nação independente continuaria na dependência de uma estrutura colonial de produção passando do domínio 
português à tutela britânica” (COSTA, 1979, p. 52). 
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fundamentada, ao mostrar que autores difundidos como Rocha Pombo, em volumes alentados, 

dedicavam simples notas de rodapé a movimentos do porte da Cabanada (Pará, 1833-1836)” 

(MOTA, 1985, p. 28). 

Manuel Correia de Andrade assinala que quase sempre os cabanos e balaios foram 

tomados como bandidos sanguinolentos e larápios que devassaram áreas do Norte e Nordeste, por 

um determinado período, com a finalidade de furtar e saquear, e que foram dominados pelas 

forças legalistas. Já Caio Prado, numa síntese afortunada, considerou-os rebeliões das classes 

populares contra as classes dominantes que, no processo de independência, garantiram a 

manutenção da estrutura social colonial. E, mais, “Chamou a atenção para o fato de que estes 

movimentos, iniciados por grupos políticos das classes média e alta, descontentes com o governo, 

levantaram o povo em seu próprio benefício e depois, vendo a importância que os movimentos 

estavam tomando e temendo por seus bens e por suas lideranças, se compuseram com os políticos 

que estavam no poder e participaram da repressão, que foi das mais violentas” (ANDRADE, 

1989, p. 360). Considerava de vulto a análise realizada pelo historiador marxista, uma vez que 

ele, ao elaborar seu ensaio, não dispunha de trabalhos históricos profundos acerca dos eventos 

citados. Carência que não impediu a realização de uma análise original e esclarecedora acerca 

desses movimentos, sem fazer apologia, como poderia ocorrer pela sua condição de militante 

comunista – fato hoje comum nos estudos sobre movimentos ou cultura popular, em que, no afã 

de dar voz aos excluídos, muitas das vezes perde-se de vista os limites que portam.  

O estudo da Revolta dos Cabanos (no Pará, iniciada em 1833 e que se prolongou até 

1836) demonstrou para nosso historiador que a sua diferenciação das demais movimentações não 

estava no conteúdo, mas na amplidão e relevância que atingiu, a ponto de conquistar o governo 

da província por vários anos. Clarificava que o Pará já possuía por este período um histórico de 

agitações. Tratava-se de uma região que sempre viveu ao largo do restante do país e em estreito 

contato com a metrópole portuguesa. Ficou à parte do processo desenvolvido que resultou na 

independência. Nesta fase, a província estava sob a administração de juntas simpáticas a 

Portugal, com que mantinha estreitas relações e que tudo faziam para afastá-la do governo do Rio 

de Janeiro. Somente em agosto de 1823 o Pará, por meio da intervenção do governo imperial, 

afastou-se deste domínio. 

Os anos decorridos, da aquiescência à independência à rebelião de abril (oito anos), foram 

de paz relativa. Todavia, pouco depois se iniciaram as movimentações, abarcando deposições de 



170 
 

autoridades por sublevação popular ou pelo governo regencial, que se via incapacitado de 

solucionar a situação. Nestes sucessos sobressaiu cônego Batista Campos. Aventureiro destemido 

e extremamente ambicioso, tinha o respeito das massas e conseguiu sublevar, em 1832, a 

comarca do Rio Negro, posteriormente província do Amazonas, e subjugar Machado de Oliveira, 

o presidente da província que, continuando no poder, foi constrangido a se submeter à direção 

política do cônego. A seu ver: “Ainda que contraditório em suas atitudes, pois se de um lado 

agitava as massas, de outro procurava o apelo das classes abastadas, intrigando com elas o 

presidente que acusava de pretender alforria dos escravos, compreendia Batista Campos 

perfeitamente a situação, e francamente apoiava as hostilidades populares contra a política 

reacionária das regências” (EPBE, pp. 67-8). 

Para pôr fim à situação, o governo regencial nomeou, no início de 1833, José Mariani 

presidente e o tenente-coronel Inácio Corrêa de Vasconcelos para comandante das armas. Mas 

estes não assumiram, pois o cônego negou-se a empossá-los e seu desembarque foi barrado à 

força. Nova tentativa em dezembro com as novas autoridades indicadas, Bernardo Lobo de Sousa 

e o tenente-coronel José Joaquim da Silva Santiago, respectivamente presidente e comandante 

das armas. Conseguiram assumir, para infelicidade de ambos, já que foi neste governo que 

principiou efetivamente a rebelião dos cabanos. Os dois anos precedentes foram preparatórios 

para a explosão desta grande movimentação de massas e só a repressão brutal e autoritária do 

novo presidente veio dar acabamento ao processo. 

O presidente Lobo de Souza, tão logo empossado, desenvolveu uma política de potente 

coibição. Procurou seguir à risca os objetivos de seu envio para a província – conter as agitações. 

Para tanto, valeu-se de “Perseguições, prisões arbitrárias, deportações em massa, de tudo se 

serviu. Mas, como arma mais eficaz, lançou mão de um processo especialmente impopular (que, 

aliás, já vinha de longe), e que seria sucessivamente adotado com grande sucesso pelas situações 

dominantes em todo correr do império: o recrutamento intensivo para o Exército e a Armada” 

(EPBE, p. 68). Tratava-se de uma medida, dentro das normas legais, que possibilitava o 

distanciamento de indivíduos que os governos tivessem como inoportunos pela admissão às 

forças armadas. Por estes artifícios, o presidente atingiu seus intentos: afastar os que ele 

considerava divulgadores de idéias subversivas para as massas, a exemplo do entusiasmado 

democrata Eduardo Nogueira Angelim, já de feitos anteriores admiráveis e que se notabilizaria 

novamente na Revolta dos Cabanos. 
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As medidas implantadas geraram imediatamente ressentimentos contra o presidente, de 

forma que, no interior e na capital, entre as populações rurais, instruíam-se os elementos para a 

rebelião armada. Nela se envolveram os irmãos Vinagre, lavradores no Rio Itapecuru, que se 

tornaram as figuras mais proeminentes da insurreição. Na ocasião manifestava-se em Belém a 

afervorada voz revolucionária de um antigo jornalista do Maranhão, Vicente Ferreira Lavor, pelo 

periódico A Sentinela. 

A rebelião no Pará foi marcada por uma nova época com o início das primeiras agitações 

e a convocação, em outubro de 1834, da Assembléia Provincial (como decorrência da 

promulgação do ato adicional, que havia sido votado naquele ano, pela Assembléia Geral). 

Cônego Batista Campos, assim como outros, com o propósito de angariarem a maioria da 

Assembléia e, por este meio, dominarem a situação, abstendo-se de uma insurreição armada, 

afastaram-se do movimento. Já outros, com medo da radicalidade (visível pelo posicionamento 

das massas nos primeiros confrontos com as armais legais) que o movimento tomava, não se 

sentiam dispostos para continuarem na rebelião. De maneira que se apresentava um fenômeno 

recorrente: “um recuo dos elementos mais moderados que sentiam declinar sua influência no 

movimento que se armara e que, vendo o seu controle passar aos poucos para as camadas 

inferiores da população, preferem deixá-lo à sua sorte” (EPBE, p. 69). 

Isto, porém, não fez as massas recuarem. O movimento já atingira um impulso 

revolucionário considerável, a ponto de se efetivar até na capital da província, mesmo após seu 

fracasso parcial, o que significava transgredir a ordem no seu próprio centro. Os rebeldes se 

ergueram em Belém, na noite de 6 para 7 de janeiro, e a dominaram facilmente, executando 

diversas autoridades, entre elas o comandante das armas e o presidente. 

Os cabanos cometeram, porém, um erro significativo, ao chamarem para o governo uma 

figura que já havia feito parte da revolução (foram buscá-lo na prisão, pois havia sido preso), mas 

havia tomado atitudes ambíguas. Referia-se a Félix Antônio Clemente Malcher, que somente 

havia sido preso porque não conseguiu realizar antes seu objetivo, sair do movimento. 

Empossado no governo, protestou fidelidade ao imperador, mas anunciou manter-se até a 

Maioridade no cargo. Os rebeldes logo se decepcionaram com a política levada a cabo por 

Malcher. Isto porque “Não queria ele pactuar com seus companheiros de revolução, cujo 

extremismo lhe repugnava. Posto na alternativa de se deixar levar pela marcha natural dos 

acontecimentos, que exigiam dele uma atitude desassombradamente revolucionária, ou resistir, o 
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que significa sua perda irremediável, julgou-se mais forte do que realmente era, e preferiu este 

segundo caminho” (EPBE, p. 70). Malcher, completamente descolado do movimento, que 

avançou mais do que ele previu, estava impossibilitado de entender os anseios das massas que 

dirigia160. Evidentemente, tal descompasso minou sua popularidade. Frente ao descontentamento, 

as massas se manifestaram e foram repelidas violentamente. Chegou ao ponto de mandar prender 

e expulsar as figuras mais expoentes da revolução: Angelim e o jornalista Ferreira Lavor.  

Paralelamente, ampliava-se a influência dos irmãos Vinagre, particularmente de Francisco 

Pedro, que exercia o cargo de comandante de armas. Por conta disto, Malcher arquitetou sua 

prisão, mas, derrotado em seu intento, foi destituído e executado e Francisco Vinagre assumiu seu 

posto. Contudo, mais uma vez os cabanos foram traídos pelos seus líderes, pois Vinagre não se 

mostrou muito diferente de Malcher. Comprometeu-se com a fidelidade ao governo imperial, 

garantindo transferir a Presidência a quem fosse por ele indicado. Quando chegou a Belém uma 

esquadra imperial com o propósito de empossar o vice-presidente Ângelo Custódio Corrêa, 

Francisco Pedro tentou fazer um acordo. Entretanto, foi obstado por seu irmão Antônio, que, 

conduzindo os revoltosos, mediante luta ferrenha, garantiu que as tropas legais não 

desembarcassem. Apesar disso, o presidente não foi deposto, o que se mostrou um erro grave. 

Frente à situação, o governo regencial se atemorizou e decidiu atuar com mais vigor, enviando 

forças vultosas comandadas pelo novo presidente nomeado, Manuel Jorge Rodrigues. Amparado 

por Francisco Pedro, este assumiu o governo da província sem grandes dificuldades. 

                                                 
160 Nelson Werneck Sodré, em As razões da independência, apesar de conceber relações feudais na realidade 
brasileira, ao analisar a Rebelião dos Cabanos amplia as informações, em consonância com os indicativos de Caio 
Prado: “A massa acreditava naquilo que lhe havia sido prometido: que os escravos seriam libertados, que as terras 
seriam entregues aos servos, que a existência miserável estava finda. Malcher não compreendeu a situação e 
inclinou-se para a posição de defensor da ordem, sem analisar os motivos da desordem e resolvê-la pela erradicação 
de tais motivos. Cindiu-se a direção do movimento, e a esquerda, com Angelim e os irmãos Vinagre, decidiu-se pelo 
combate a Malcher, uma vez que este chegara a pedir apoio dos navios da esquadra ancorados no porto de Belém. A 
19 de fevereiro, Vinagre tomou o poder: Malcher governara apenas 45 dias. O movimento se radicalizava 
rapidamente” (SODRÉ, 1969, p. 234). Ao término da análise dos outros movimentos, como a Sabinada e a Balaiada, 
atesta que “a verdade está com ”Caio Prado quando, em Evolução política do Brasil, considerou os anos 1837-49 
entre os mais reacionários da trajetória da política nacional. Se os anos anteriores foram de hesitação, agora 
adentrava “no rumo natural de sua evolução”. As razões da independência é uma obra em que Sodré analisa o 
Tratado de Methuen, o domínio inglês no Prata, o processo de independência política e as rebeliões populares no 
Brasil. Conforme Emília Viotti, neste estudo, Sodré conseguiu diferenciar-se do realizado em Formação histórica do 
Brasil, no qual “o movimento da independência é caracterizado como um longo processo no qual os indivíduos 
desaparecem”. Essa posição decorreria de sua concepção da história, pois para ele “A história é uma ciência social, 
seu objetivo é o conhecimento do processo de transformação da sociedade ao longo do tempo”. Por decorrência, “os 
fatos tradicionalmente reputados significativos, as lutas pessoais, as efemérides, passam ao segundo plano” (COSTA, 
1979, p. 105). Para a autora, Sodré, em suas obras, teria levado às últimas conseqüências a primazia do processo em 
detrimento das ações pessoais, exceto em As razões da independência. 
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Mesmo derrotados na capital, os cabanos não se deram por vencidos. Ainda armados e 

sob o comando de Antônio Vinagre, deslocaram-se para o interior da província. Organizaram as 

populações rurais e novamente assaltaram a capital da província (em agosto). Por seu turno, o 

presidente retirou-se para a Ilha de Tatuoca, onde instituiu a sede do seu governo. Os cabanos, 

então, pela segunda vez assumiram o poder no Pará e proclamaram a república, anunciando a 

província apartada do império. Atento aos acontecimentos, nosso analista constatava as 

desventuras dos cabanos: “Mas, desta vez ainda, não tardam as desinteligências entre os 

revoltosos. Ao lado disto, a prolongada luta que já vinha há tanto durando, e as sucessivas 

traições de que tinham sido vítimas, abalara neles profundamente a confiança na vitória final”. 

Contudo, “Assim mesmo, conseguem manter-se no poder por quase um ano. Infelizmente não 

souberam neste longo período organizar-se com eficiência. É verdade que os embaraços eram 

grandes, vindo a eles juntar-se uma epidemia de bexigas, que grassou por largo tempo na capital 

da província” (EPBE, p. 71). Por outro lado, o governo regencial, em abril de 1836, enviou ao 

Pará uma potente esquadra, transportando o Brigadeiro Francisco de Sousa Soares de Andréia, o 

novo presidente legal. Depois de embates, o presidente indicado desembarcou e assumiu a capital 

da província a 13 de maio. Os cabanos retiraram-se para o interior e não conseguiram mais 

resistir, tendo em vista o ataque de forças tão mais poderosas. Perderam espaços e foram 

acossados até serem completamente aniquilados. 

Em avaliação sobre o fim do levante dos cabanos, o historiador marxista afirmava que “É 

ela um dos mais, se não o mais notável, movimento popular do Brasil”. Isto porque “É o único 

em que as camadas mais inferiores da população conseguem ocupar o poder de toda uma 

província com certa estabilidade”. E, “Apesar de sua desorientação, apesar da falta de 

continuidade que o caracteriza, fica-lhe contudo a glória de ter sido a primeira insurreição 

popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva do poder” (EPBE, p. 71). 

De acordo com Caio Prado, era importante entender o que ocorria nesse período no 

governo central do império: padre Diogo Antonio Feijó, ex-ministro da Justiça da Primeira 

Regência, havia assumido o poder em 12 de outubro de 1835. A situação do país era mais 

complicada do que a do primeiro período de agitações. Agora, presenciava-se a intensa rebelião 

dos cabanos, no Pará; o princípio da longa Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul; a 

sublevação de escravos na Bahia, que, mesmo de pequena notabilidade e logo contida, alertava 

para uma ameaça às vezes esquecida – o encoberto espírito de rebelião da enorme massa escrava; 
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os sérios incidentes também ocorridos em Pernambuco. Tudo isto deixava o país numa condição 

de desassossego161.  

Quando da abertura da Assembléia Geral, em 3 de maio, as facções de outrora estavam 

desestruturadas. Os restauradores haviam sumido do cenário. Podia-se dizer que “A luta 

parlamentar dos anos anteriores tornara completamente estéril a repressão à agitação que lavrara 

no país desde a abdicação de D. Pedro I. Algumas reformas, entre outras o ato adicional – 

pequenas concessões feitas à democracia – eram consideradas responsáveis em parte pelo 

enfraquecimento do governo central. É neste ambiente que se esboça um núcleo reacionário, que 

aos poucos engloba a maioria da Câmara”. De forma que, “Logo na discussão da resposta à fala 

do trono, alude o deputado Rodrigues Torres à necessidade da interpretação do ato adicional, no 

sentido de se lhe apararem as arestas demasiado democráticas. Outro deputado, Honório Hermeto 

Carneiro Leão, o futuro marquês do Paraná, se insurge contra novas medidas democráticas, 

aconselhando o regresso” (EPBE, p. 72). 

Feijó não se deu conta do sentido do partido que se organizava e que traduzia os ideais 

das classes dominantes, sem cuja retaguarda se tornava impraticável o seu governo. A sua atitude 

de desenvolver uma política pessoal, demonstrando seu espírito reacionário e conservador, atraía 

ressentimentos gerais que imediatamente reverberaram no parlamento. O regente tinha sua 

situação com o partido agravada pelos levantes no país, sendo o final do ano de 1836 marcado 

por novas sublevações, a exemplo das povoações de Caitité, Nazaré e Santo Amaro, na Bahia, 

bem como em Laranjeiras, em Sergipe. Em 1837, a crise se mostrou insustentável e em sessão 

legislativa a maioria do parlamento considerou a permanência do governo inadmissível. Tirava 

proveito de quaisquer atos e circunstâncias que lhe fossem adversos tachando-os de atentados de 

“traição à pátria”. Toda essa situação fez declinar a resistência de Feijó, que preferiu renunciar a 

colocar no governo o partido que o afrontava. Assim, a regência foi transferida a seu substituto 

legal, o ministro do império Pedro de Araújo Lima, em 19 de setembro. 

Mesmo o declínio das rebeliões populares, após 1837, não impediu que o país assistisse 

ainda a uma das mais admiráveis do período da menoridade, denominada “Balaiada de dos 

Anjos”, de cognome “Balaio”, em virtude de ser seu ofício a produção de balaios. O Maranhão 

                                                 
161 Por isso havia sido ilustrativa a fala do regente, em 1836: “Nossas instituições vacilam, o cidadão vive receoso, 
assustado; o governo consome o tempo em vãs recomendações. Seja ele responsabilizado por abusos e omissões; dai-
lhe porém leis adaptadas às necessidades públicas; dai-lhes forças, com que possa fazer efetiva a vontade nacional. O 
vulcão da anarquia ameaça devorar o império: aplicai a tempo o remédio” (apud EPBE, p. 72). 
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foi o palco desta movimentação, entre 1838 e 1841, que se espalhou por toda a área mais povoada 

e desenvolvida da província, nas bordas dos rios Itapecuru e Parnaíba, e atingiu também a 

contígua província do Piauí. Foi a ampla massa sertaneja, empregada na pecuária, atividade mais 

destacada do Maranhão, que assumiu a significância nesta rebelião. Notava-se que a Balaiada não 

se configurou como um movimento único. Diversamente, foi formado por levantes contínuos, 

iniciando-se na Vila da Manga, reduzido núcleo localizado à margem do Rio Iguará. Ressoou em 

seguida em outras partes, atingindo com ligeireza do litoral defronte à ilha em que se elevou a 

capital de São Luís até Pastos Bons (na margem do Parnaíba) e adentrou o sertão do Piauí. 

Na raiz da rebelião encontravam-se os mesmos motivos das outras do período: o embate 

das classes médias, particularmente urbanas, contra a política oligárquica e aristocrática 

estabelecida no país pelas classes favorecidas dos grandes proprietários rurais, senhores de 

engenho. No Maranhão, este componente democrático radical foi denominado de bem-te-vi, 

alcunha advinda do jornal que carregava este nome e que divulgava suas idéias na capital da 

província. Entretanto, emitida a palavra de ordem da rebelião, esta tomou características próprias, 

autônomas em relação ao partido que a desencadeara, e durante três anos dominou todo o interior 

da província, mediante uma insurreição das massas sertanejas. Mas os bem-te-vis, mesmo 

intentando se aproveitar do movimento com vistas a alcançar benefícios políticos próprios, 

apartaram-se dele tão logo este se avultou, transferindo-se para o movimento da reação. 

Na avaliação do autor, o domínio da “caudilhagem” no formato geral da Balaiada foi um 

impeditivo para que se obtivessem resultados mais significativos. Ela acabou por se transformar 

na fixação de grupos sertanejos ao redor de chefes, constituindo-se bandos de saqueadores do 

sertão, em vez de um movimento de massa para uma política produtiva. O cômputo foi não 

apenas a desagregação destes bandos até se transformarem em reduzidas colunas que se valiam 

da amplidão do sertão para escapar às armas legais, mas também o abrandamento do ardor 

revolucionário das massas que havia em seu princípio.  

Além dos problemas mencionados, havia outro: o fato de os balaios não terem ligado seu 

levante ao dos escravos. Estes últimos, valendo-se da movimentação que se alastrava, ergueram-

se em diversas partes da província. Contudo, tratava-se de levantes mal-conduzidos e 

desarticulados, que não colaboravam para fortificar a insurreição. Registrava que os escravos 

rebelados chegaram a constituir um quilombo próximo ao litoral, entre os Rios Tutóia e Priá, na 

Fazenda Tocanguira, possivelmente de Ricardo Naiva. Todavia, não avançaram nunca para além 
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dos três mil, e ficaram lá, “inativos, sob a direção grosseira de um antigo escravo de nome 

Cosme, que, se arvorando em imperador, tutor e defensor de todo o Brasil, vendia a seus 

companheiros títulos e honrarias. E assim se conservaram até que as forças legais se apoderassem 

deste reduto indefensável. A isto se limitou a participação dos escravos na revolta dos balaios”. 

Tratava-se, no seu entendimento, de uma participação insignificante, considerando-se o número 

de escravos da província: “Comparem-se estes resultados, se de resultados merecem o nome, com 

a massa formidável que contava a província, de quase cem mil escravos, e que em número 

superior a 20 mil se concentrava só nos arredores de Caxias, que por duas vezes, e por lapso de 

tempo relativamente longo, esteve nas mãos dos rebeldes”. De forma que “Foi aliás o cuidado 

constante dos chefes legais impedir a união de sertanejos e escravos, lançando para isto mão de 

todos os recursos. Vemos mesmo os escravos de Tocanguira, depois de debandados pelas forças 

legais, serem esmagados por um chefe balaio que se passara aos adversários” (EPBE, pp. 74-5). 

Em termos de organização, os balaios restringiram-se, por ocasião da conquista de Caxias, 

à criação de um conselho militar, articulado a partir da assembléia dos seus chefes, advindos dos 

componentes bem-te-vis locais, que não instituiu nenhuma providência de grande significância. 

Preocupou-se apenas com medidas de cunho militar e de contingência, bem como o envio a São 

Luís de uma delegação objetivando negociar com o presidente a entrega sem reação da capital da 

província. Se de início parecia que os balaios intentavam a tomada do poder, sua atuação se 

restringiu, “por influência visível dos bem-te-vis, seus aliados, a umas tantas instruções à 

delegação, em que reconhecem a soberania do império, e a par da anistia, do pagamento da tropa 

e outras pequenas condições para a deposição das armas, exigiam unicamente a expulsão dos 

portugueses e restrições aos direitos adotivos”. Tais reivindicações atendiam apenas aos 

interesses dos bem-te-vis, que ansiavam por medidas contra os habitantes portugueses. No 

entanto, foi ao que se reduziu a ação política dos balaios. Para o investigador marxista, “a ocasião 

era única. Não fossem as dissensões intestinas dos rebeldes, e principalmente, não tivessem eles 

repetidamente procurado a aliança dos bem-te-vis e elementos moderados que tudo faziam para 

deter a revolução”; bem como se “dessem ao movimento um caráter de unidade que sempre lhe 

faltou – cada chefe, cada grupo agia por conta própria, sem se preocupar com os demais – e a 

Balaiada teria outra significação política que não teve, e não seria desbaratada com a relativa 

facilidade com que o foi” (EPBE, p. 75). 
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Em seus princípios, o movimento obteve grande sucesso, tendo inclusive avançado para 

toda a área mais relevante da província. Mas, vencida esta primeira fase, a rebelião entrou 

rapidamente em descenso. O coronel Luís Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, ao 

assumir a direção das armas legais e a Presidência da província, no início de 1840, adentrou no 

embate com forças de peso e, valendo-se com destreza da desunião que imperava entre os 

rebeldes, venceu-os em pouco tempo. 

Em análise de outra insurreição popular deste período, ocorrida na província de 

Pernambuco, Caio Prado denunciava que um reduzido grupo de proprietários rurais dominava 

toda a agricultura da região (monopolização da riqueza mais extensa do país), sendo que 

aproximadamente um terço dos engenhos de açúcar da província encontrava-se nas mãos de uma 

única família, os Cavalcantis. Os demais dois terços cabiam a uns abastados proprietários, 

contando cada um deles com um séqüito de escravos e agregados submetidos completamente a 

eles. 

Paralelamente a esta classe social de grandes senhores proprietários rurais, formou-se na 

cidade, em especial na capital, uma burguesia comercial altamente abastada e forte. Pernambuco 

se configurava como uma das províncias mais destacadas do império, bem como o centro 

comercial de todo o Nordeste. Era esperado, assim, que a imigração – no caso, a portuguesa, a 

mais recebida pelo país – fosse aí mais concentrada. Com o comércio dominado pelos reinóis, 

também era natural que a movimentação antilusitana fosse aí aguda, acima do ocorrido nas 

demais províncias do país. Compreensível também que procedessem dos representantes 

pernambucanos na Assembléia ações em defesa da nacionalização do comércio, uma das mais 

importantes reivindicações da população brasileira. 

A situação da província era intolerável para as classes populares, assumindo uma feição 

claramente revolucionária após 1842. Neste mesmo ano surgiu “o núcleo do partido que nela 

havia de dominar por longo tempo, e que tomou seu nome à Rua da Praia em que se localizava a 

tipografia do Diário Novo, seu órgão de imprensa”. Este se erguia incessantemente, e valendo-se 

de ações não pacíficas, contra os grandes proprietários locais, particularmente os Cavalcantis, 

bem como contra o comércio português162. Exigia o fim do monopólio da atividade comercial 

                                                 
162 Conforme Caio Prado, “As suas proclamações por ocasião da revolta de 1848 dão bem a medida desta oposição. 
Lemos numa delas: Pernambucanos! O partido absoluto miguelista, que se acha no poder, unido aos portugueses do 
Rio de Janeiro e daqui, acaba de dar princípio à obra de nossa escravidão, entregando nossas vidas e propriedades 
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exercida pelos comerciantes portugueses e do domínio dos Cavalcantis. Caio Prado, valendo-se 

de um escritor da época (apologético da reação), que oferecia o cenário da agitação Praieira, 

relata: “‘Guerreavam os cidadãos mais respeitáveis pelas suas relações, riquezas, cargos, saber e 

propriedade; açulavam o ódio dos nacionais contra os estrangeiros, principalmente portugueses; 

faziam-lhes conceber esperanças de que um dia seriam expelidos do comércio e das profissões 

mecânicas, e de que, destruída a concorrência dos mesmos estrangeiros, daí lhes resultariam 

todas quantas venturas eles pudessem imaginar para si ou para a província...’”. Ainda, em 

seqüência, retratava a visão do contemporâneo sobre o partido da Praia: “‘composto das classes 

inferiores e ignorantes da população, que, julgando-se deserdados dos bens sociais e oprimidos 

por leis tirânicas e ofensoras de seus direitos, nutriam sentimentos de ódio, inveja e vingança 

contra as classes superiores no mais alto ponto de exaltação’”. O historiador em tela avaliava que, 

desconsiderando o tom reacionário e conservador de Figueira de Melo, chefe de polícia em 

Pernambuco quando da rebelião de 1848, tinha-se um quadro preciso da Praia. Na outra ponta, 

“arregimentaram-se na Ordem, como ficou chamado o outro partido, os proprietários, capitalistas, 

todas as classes abastadas da província”. Elucidava, então, que “É a luta destes partidos, a luta 

destas classes que constitui a agitação Praieira, e enche a história pernambucana de 1842 a 1849” 

(EPBE, pp. 76-7). 

Em 1845, o poder da Praia estreou com a designação de Chichorro da Gama para 

presidente da província, o que não significou que tenham sido realizadas reformas profundas, até 

mesmo pelo limite legal do cargo, presidente de província. Também a situação da Ordem não 

teve um destino melhor. As autoridades, particularmente a polícia, sob ordens do partido 

dominante, adentravam sob qualquer motivo os engenhos interioranos, detendo e batendo nos 

proprietários. Mesmo na capital a situação dos abastados negociantes e “capitalistas” era 

perigosa. Em 1847, as retaliações atingiram o ápice. Em dezembro deste ano Recife foi cenário 

de violentas ações contra negociantes portugueses, que tiveram suas casas saqueadas e vidas 

abatidas nas ruas da capital, sob o grito “mata marinheiro”, como eram designados. Tais atitudes 

foram repetidas em junho de 1848 e, neste mesmo mês, os praieiros exigiram, em firme 

representação à Assembléia Provincial, a expulsão dos portugueses solteiros em 15 dias e a 

                                                                                                                                                              
aos nossos mais encarniçados inimigos – os portugueses e os intitulados fidalgos Cavalcantis... Referia-se à 
ascensão ao poder do gabinete de 29 de setembro de 1848” (EPBE, p. 76). 
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convocação rápida de uma Assembléia Constituinte que encaminhasse as reformas sociais 

reivindicadas. 

 A situação não se acalmou com os presidentes que se sucederam a Chichorro, Vicente 

Pires da Mota e Antônio da Costa Pinto. Os praieiros respondiam com a força das armas às 

determinações das autoridades. Mesmo os funcionários despedidos de seus cargos por simpatias 

para com os praieiros recusavam-se a abandoná-los. Paralelamente, na Assembléia Geral, os 

representantes da Praia lutavam por medidas sociais, a iniciar pela nacionalização do comércio, 

questão que vinha de longa data, geradora ainda de polêmicas e reações163. 

O tombo da situação liberal em 1848 foi em especial decorrente dos acontecimentos de 

Pernambuco, por mostrar-se incapaz de solucioná-los. O gabinete que sucumbia não conseguiu 

intervir com vigor na província, tendo em vista que, mesmo discordando da política da Praia, 

precisava dela para permanecer no poder. Avaliava que esta ligação com a oposição democrática 

radical, que colocava em risco o equilíbrio da política dominante, incorreu na decomposição da 

Câmara e na instituição de um governo firmemente conservador em 1848. E, neste mesmo ano, 

constituiu-se o gabinete de 29 de setembro. 

O presidente designado para Pernambuco, Herculano Ferreira Pena, assumiu em 19 de 

outubro e imediatamente colocou em prática duras reações. Entretanto, enfrentou a ação dos 

praieiros, não menos vigorosa. O embate armado foi o resultado. Os praieiros se encaminharam 

sobre a capital após sublevação, em 7 de novembro, em Olinda, Igaraçu e outros locais da 

província.  

A Praia expôs, então, seu programa164 inovador e democrático165: “Era em suma um 

                                                 
163 De acordo com o autor, “Já em 1838 fora introduzida no orçamento da receita para o exercício financeiro de 
1839-40 (Lei n° 60 de 20 de outubro de 1838) uma imposição especial para as casas de comércio com mais de um 
caixeiro estrangeiro”. Contudo, tendo em vista as intervenções diplomáticas, a cobrança deste imposto foi suspensa 
posteriormente. Mas “Renovam-se agora estas tentativas. Na sessão de 10 de junho de 1848 é pelos deputados 
praieiros apresentado um projeto de lei que exigia pelo menos um caixeiro nacional nas casas de negócio de qualquer 
gênero. Outro projeto, mais radical, é apresentado logo em seguida. Estabelecia a nacionalização integral do 
comércio a retalho, que passava a ser privativo dos cidadãos brasileiros”. Foram tentativas que abrasaram o país e 
contra elas desencadearam-se reações da Câmara e governo. “Entre seus opositores, destacou-se o então ministro dos 
estrangeiros, Sousa Franco, que teve de jogar o difícil jogo de conduzir a oposição parlamentar aos projetos 
praieiros, e conservar ao mesmo tempo o apoio dos seus autores, com que contava para se manter no poder. Um 
trôpego substitutivo da Comissão de Comércio da Câmara, provavelmente inspirado pelo governo, limitou a 
pretendida nacionalização à simples exigência de um caixeiro nacional nas casas com dois ou mais; e isto mesmo só 
nas capitais e cidades do litoral. Este projeto, embora aprovado, não se chegou a converter em lei, morrendo nos 
arquivos da Câmara” (EPBE, p. 78). 
164 O autor esclarecia que o programa havia sido assinado pelos chefes quando da proclamação da revolta. Mas foi 
“declarado apócrifo pelo órgão da Praia, o Diário Novo. O fato é que representa mais ou menos as aspirações 
populares de então, e também da Praia, como o demonstram suas campanhas anteriores pela imprensa do 
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programa democrático avançado para a época”. Mas, “se não faltou à Praia uma ideologia 

concreta, o que a singulariza entre os movimentos populares da época, por outro lado fracassou 

completamente no conteúdo material da insurreição”. Haja vista que “Mostrou-se incapaz de 

promover um levante de massas, e sua atividade se reduziu à ação militar de uma coluna que 

nunca ultrapassou o reduzido número de 2.000 homens”. Com isto, sua capacidade de resistência 

ficou limitada e “menos de dois meses depois de iniciada estava praticamente sufocada”. Após o 

embate de 2 de fevereiro de 1849, vergou e praticamente desapareceu.  

Em observação dos fatos afirmava, conclusivamente: “Percebe-se por aí como, à medida 

que avançamos na evolução do império, vai a agitação democrática e popular perdendo em 

intensidade.” Ou seja, “Como as demais revoltas que se seguem à abdicação de D. Pedro I, não 

passou a revolta da Praia de um impulso dado pela revolução da independência. Mas então já era 

vigorosa a contramarcha. Tinha cessado aquele impulso, e era agora a reação que dominava”. 

“Contra ela vinham quebrar-se os ímpetos revolucionários das massas, incapazes de vencer a 

resistência que solidamente se implantara no país”. Ao que arrematava com precisão: “A agitação 

praieira, incapaz de realizar seu ciclo completo, incapaz de propagar a centelha revolucionária 

através de todas as camadas rebeldes da sociedade, ficando apenas na superfície, é bem o estertor 

de agonia do intenso movimento popular que acompanha a independência” (EPBE, pp. 79-80). 

O período 1837-1849 demarcava o caminho reacionário da política nacional. A época 

precedente fora de titubeios, de reorganizações de forças descontínuas pela instituição completa 

da independência brasileira; agora, a reação se conscientizava do seu papel histórico e, deixando 

para trás as pusilanimidades anteriores, adentrava em definitivo na direção própria de sua 

evolução. Mesmo com o adensamento reacionário de 1836, e seu sucesso com a renúncia do 

regente Feijó em 1837, permaneceu o desassossego do império, apesar de já em evidente 

descenso. Isto porque já não se observavam movimentos rebeldes contínuos em diversas partes 

                                                                                                                                                              
Parlamento. Por isso é pouco provável que seja verdadeira a afirmação do Diário. Aliás a atitude deste jornal e de 
vários chefes da Praia foi, por ocasião da revolta, a mais dúbia possível. Traindo miseravelmente a classe que 
pretendiam defender, passam a girar na órbita reacionária dos governos seguintes. Desprezam completamente o 
partido que os elevara, e que depois de 1848 desaparece, esmagado pela reação por eles próprios auxiliada” (EPBE, 
p. 79). 
165 O programa reivindicava: “1° - Voto livre e universal do povo brasileiro. 2° - Plena liberdade de comunicar os 
pensamentos pela imprensa. 3° - Trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. 4° - Comércio a retalho 
para os cidadãos brasileiros. 5° - Inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. 6° - Extinção do poder 
moderador e do direito de agraciar. 7° - Elemento federal na nova organização. 8° - Completa reforma do poder 
judicial em ordem a assegurar as garantias individuais dos cidadãos. 9° - Extinção do juro convencional. 10° - 
Extinção do atual sistema de recrutamento” (EPBE, p. 79). 
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do país. Contudo, os balaios no Maranhão e a continuação dos farrapos no Rio Grande 

demonstravam que a reação não tinha razões completas para se julgar vencedora. Decaía a crença 

nas regências, apesar de conduzidas pelos grupos políticos mais reacionários. A explicação era 

clara: “É este um caráter comum a todas as reações. Enquanto não se estabilizam, enquanto 

persiste o espírito revolucionário que combatem mesmo quando em franco declínio, elas 

procuram cada vez mais se fortalecer. É uma força que vai em contínua ascendência, que se 

revigora de momento a momento, num recrudescimento incessante de energia contra-

revolucionária; energia que procura haurir onde quer que espere descobrir novas forças” (EPBE, 

pp. 80-1). Foi em decorrência desta situação que surgiu a intenção da maioridade: a antecipação 

do tempo legal ligou-se à expectativa de obter a serenidade do país na elevação do “menino 

imperador” ao assento real. 

 Os governos posteriores à Maioridade assumiram a mesma característica, ainda que 

distintos em suas denominações de conservador ou liberal. Daí a migração habitual dos políticos 

de um para outro. O liberalismo (entendido como democracia) entrou em queda neste período. Os 

reduzidos políticos sensíveis às causas populares aderiram ao lado dominante ou foram relegados 

ao isolamento e ao esquecimento. De modo que se atenuaram as rebeliões no período seguinte até 

1849 (em 1845, os farrapos abaixaram as armas e Pernambuco, último celeiro da insurreição, 

adentrava numa fase serena em 1849). Com o aniquilamento das revoltas, a contenção dos ventos 

democráticos, o império se firmou no seu equilíbrio natural – “a monarquia burguesa”. 

Concomitantemente, ajustaram-se as instituições do império; ajustes estes que constituíam a 

representação jurídica desta estabilidade166. E o país adentrou na segunda metade do século XIX 

com a opressão das camadas populares, submetidas a leis e instituições autoritárias, cuja agitação 

havia caído em franco declínio. Desse modo, a “burguesia indígena” pôde se dar ao luxo do 

desfrute fácil de todas as benesses da nação, de vez que daí para frente os embates se dariam no 

seu próprio seio. 

                                                 
166 De acordo com o autor, “No terreno judiciário, temos a lei de 3 de dezembro de 1841 e seu regulamento de 31 de 
janeiro do ano seguinte, que encerram o país num estreito círculo de dependência do poder central. Cria-se, também, 
pela lei de 23 de novembro de 1841, o Conselho de Estado (a ‘arca da tradição’, como disse Nabuco; melhor diria, o 
‘baú da escravidão’), que foi coroamento da obra reacionária que analisamos. Este órgão, pela sua composição e pelo 
espírito que o animava, havia de ser no segundo império, o ‘crisol’ – não de estadistas, como afirmou o mesmo 
Nabuco – mas do reacionarismo imperial. Enquanto isto, o que não fora da democracia esmagado pelas armas, 
sufoca-o a reforma eleitoral de 1846. Essa lei, sob pretexto da desvalorização da moeda desde a época em que se 
promulgara a Constituição do Império, passou a calcular o censo eleitoral na base metálica, elevando por este 
artifício ao dobro do antigamente exigido o mínimo de renda para o exercício dos direitos políticos.” ( EPBE, pp. 81-
2) 
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Evidencia-se que a análise realizada por Caio Prado acerca dos movimentos sociais, ao 

mesmo tempo em que os trazia à cena histórica, dolorosamente retratava seus limites trágicos, 

decorrentes de uma fragilidade histórico-social. Faltaram-lhes condições objetivas que 

favorecessem ações efetivas, transformadoras. A organização material, política e social do Brasil 

obstava a participação popular independente, em luta pelo atendimento de suas necessidades. O 

caráter de “arranjo político” do nosso processo de independência, sem rupturas reais, demarcou 

os rumos futuros do país, que permaneceria um apêndice dos mercados internacionais, com todas 

as implicações decorrentes desta condição. A subalternidade assumida demarcou a permanência 

do sistema colonial e, conseqüentemente, a fixação do círculo vicioso. Mas não pôde ignorar as 

contradições de um de seus elementos, o trabalho servil. 

 

   

3.4 O Segundo Império: O Acirramento e a Resolução da Contradição do Trabalho Servil  

 

De acordo com Francisco de Oliveira (1989), admitir a abolição como o fim do império é 

uma obviedade, há muito afirmada pelos historiadores e percebida pelos políticos da época. A 

supressão do trabalho escravo era a resultante de uma “contradição entre a estrutura de produção 

e as condições de realização do produto”. A ampliação dos gêneros de exportação, especialmente 

do café, “leva consigo uma expansão mais que proporcional do capital constante, constituído seja 

pelo próprio estoque de capital empatado nos escravos, seja pelos meios de subsistência dos 

mesmos escravos”. A ampliação, em particular dos últimos, implicava um desenvolvimento das 

importações que colocava continuamente em risco a “estabilidade da forma de valor do produto; 

a moeda estrangeira e principalmente a taxa de câmbio”. Sem contar que “a base de infra-

estrutura necessária para a expansão das culturas de exportação – as ferrovias e os portos – 

requeria também doses incrementadas de moeda externa, com o que as crises cambiais chegam 

quase a um estado crônico. A abolição resolve um dos lados da contradição, transformando o 

trabalho em força de trabalho” (OLIVEIRA, 1989, p. 13). 

Ainda na concepção de Oliveira, o escravismo garantia a acumulação primitiva nos 

centros capitalistas em desenvolvimento, contudo, o “seu efeito interno nas economias coloniais 

era diferente, obstaculizando a diferenciação da divisão social do trabalho”. Ou seja, “A 

acumulação, em economias deste tipo, de que a brasileira é exemplo eloqüente, resulta na 
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ampliação do fundo de terras, sem, entretanto, produzir renda da terra, e ampliação do fundo de 

escravos, que corresponde ao capital constante; é uma acumulação de riquezas, mas não de 

capital”. O acréscimo da produtividade, ainda que em termos físicos, chocava-se com o que Marx 

designou como “transferência da virtualidade técnica do operário para a máquina”, pois tal 

transformação, que “culmina a subsunção formal do trabalho ao capital em subordinação real”, é 

impossível na falta de trabalho livre, da compra da força de trabalho, da mais-valia (OLIVEIRA, 

1989, p. 23). 

Para Novais (1986), tendo em vista as condições históricas em que se desenvolveu a 

colonização na América, a introdução de formas compulsórias de trabalho foi uma necessidade 

da empresa colonizadora de se adequar aos mecanismos do antigo sistema colonial, que 

objetivavam estimular a acumulação primitiva capitalista na economia central – a européia.  

Considera a preferência pelo africano reveladora de nada mais que “a engrenagem do sistema 

mercantilista de colonização” na obtenção da acumulação almejada. Assim, “o tráfico negreiro, 

isto é, o abastecimento das colônias em escravos, abria um novo e importante setor de comércio 

colonial, enquanto que o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia” 

(NOVAIS, 1986, p. 89). 

Pode-se afirmar, assim, que o fim do tráfico foi decorrente das novas condições que 

colocavam em xeque o antigo sistema colonial: o capitalismo industrial. Este impunha 

modalidades de acumulação que não mais podiam conviver com a escravidão. Vale ressalvar que, 

se não desdobrou a questão como os autores acima, isto não implica que Caio Prado tenha 

ignorado tal fato. Também não se pode perder de foco a distância histórica entre as produções 

teóricas e o acesso maior aos textos de Marx e de seus seguidores. É visível que o historiador em 

tela realizou análises cujos avanços superaram as deficiências e, mais, não desmereceram os 

resultados a que chegou, a exemplo dessa problemática cara ao desenvolvimento do país: a 

escravidão. 

A abolição do tráfico de escravos, em 1850, descerrou a segunda metade do século XIX 

com um acontecimento que podia ser visto como o desencadeador de toda a evolução 

subseqüente do país. Tomava-o como um evento histórico de grande significado e, como nenhum 

outro, de grande reverberação. Por decorrência, direta ou indireta, ecoou até os últimos suspiros 

do império. 
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Se até fins do século XVIII o tráfico fora admitido, com a Revolução Francesa e a vitória 

do liberalismo ele começou a ser questionado, uma vez que se levantou a questão da substituição 

do trabalho servil pelo assalariado. No seu entendimento, apesar de no Brasil terem aparecido 

defensores sinceros, eles foram poucos e ficaram mais em manifestações platônicas. A Inglaterra 

se interessou mais pela eliminação do negócio do que os brasileiros. A abertura dos portos, em 

1808, possibilitou um desenvolvimento econômico considerável, de forma que não podia 

prescindir do comércio de escravos, sua fonte primordial de fornecimento de força de trabalho. 

Por isso, desde cedo a Inglaterra se esforçou em obter dos governos brasileiros a proibição do 

tráfico167, ocorrida, enfim, em 4 de setembro de 1850.  

Uma conseqüência imediata da eliminação do tráfico foi a disponibilização repentina e 

vultosa de capitais invertidos. Com isto, “A vida comercial se intensifica. As emissões bancárias, 

de pouco mais de 1.000 contos em 1850, crescem para quase 20.000 em 1854. Três anos depois, 

o Banco do Brasil – em que se tinham fundido os antigos bancos emissores168 – tinha elevado 

esta emissão a mais do dobro” (EPBE, pp. 85-6). 

Esta atividade vigorosa podia ser observada nos negócios de maior vulto, todos 

implantados após 1850169. Notava-se que o país iniciava seu processo de “modernização”, isto é, 

                                                 
167 Pode-se avaliar que “As conquistas da diplomacia britânica neste terreno vêm de longe. Pelo tratado de 1815 
(assinado em Viena, a 23 de janeiro) estipulou-se a abolição do tráfico na zona norte do Equador. Dois anos depois 
(pelo tratado de 18 de julho de 1817) são assentadas medidas conjuntas das autoridades luso-brasileiras e inglesas 
para a repressão do tráfico ilícito. Finalmente, o tratado de 3 de novembro de 1826 marcou prazo de três anos depois 
da troca de ratificações oficiais para a extinção completa do tráfico, que seria a partir da data fixada considerado 
pirataria, e punido em conseqüência como tal. Em cumprimento do tratado promulgou-se a lei de 7 de novembro de 
1831 – com atraso aliás de quase dois anos sobre o prazo nele estipulado. Apesar disto, continuou o tráfico 
normalmente, sendo considerável seu incremento depois de 1845. Neste ano, o governo inglês, farto de esperar 
pacificamente pelo cumprimento dos seus tratados, fez promulgar o Bill Aberdeen, que sujeitava os navios brasileiros 
traficantes de escravos ao alto tribunal do Almirantado e a qualquer tribunal do Vice-Almirantado dentro dos 
domínios britânicos. Como estas medidas não fossem suficientes para debelar o tráfico, que, pelo contrário, 
aumentava, tiveram ordem os cruzeiros ingleses, em abril de 1850, de perseguir os navios contrabandistas até dentro 
das águas e portos brasileiros, e sujeitá-los ao processo e penas do Bill de 1845. /.../ Em março de 1850, o todo 
poderoso Gladstone ameaçava obrigar o Brasil ao cumprimento dos tratados a ponta da espada e pela guerra até o 
extermínio e pode-se acreditar que isto significava alguma coisa mais que simples figura de retórica...” (EPBE, pp. 
84-5) 
168 Conforme informações do historiador paulistano, “O Banco do Brasil, terceiro deste nome, foi fundado em 1853, 
incorporando-se a ele os seis bancos emissores então em funcionamento” (EPBE, p. 86). 
169 De acordo com Caio Prado, a primeira estrada de ferro brasileira entrou em funcionamento em 1854, “do porto de 
Mauá a Fragoso (trecho inicial da atual Leopoldina Railway)”. Em 1855, principiou-se a construção “da Estrada de 
Ferro Pedro II (Central do Brasil). O telégrafo é inaugurado em 1852, e fazem-se na mesma época as primeiras 
concessões para as linhas de navegação” (EPBE, p. 86). Ainda, conforme nosso autor, “O país entra bruscamente 
num período de franca prosperidade e larga ativação de sua vida econômica. No decênio posterior a 1850 observam-
se índices dos mais sintomáticos disto: fundam-se no curso dele 62 empresas industriais, 14 bancos, três caixas 
econômicas, 20 companhias de navegação a vapor, 23 de seguros, quatro de colonização, oito de mineração, três de 
transporte urbano, duas de gás, e finalmente oito estradas de ferro. Boa parte destes empreendimentos e outros 
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a antiga estrutura colonial, afastadas as barreiras que bloqueavam seu desenvolvimento, 

adentrava numa fase de transfiguração. Mas não se podia atribuir essa modificação apenas à 

supressão do tráfico de escravos, porque ela se fazia necessária em atendimento às condições 

objetivas da economia mundial, da qual o Brasil participava desde a independência. Assim, 

rompido o isolamento colonial, era certo que isto ocorreria. Todavia, não se podia ignorar que a 

supressão do tráfico constituiu o ato inicial e imprescindível para o desenvolvimento 

desencadeado: descerrou o primeiro período de franco progresso comercial brasileiro. 

 Este surto de desenvolvimento não beneficiou a todos, entretanto. Para seus fomentadores 

diretos, foi o momento de veloz elevação financeira, um período de rápidas fortunas. Apareceram 

oportunidades antes impensadas e os que se valeram delas formaram uma nova classe abastada, 

dona de muito dinheiro. Desenvolveu-se uma parcela “progressista” da burguesia nacional, 

desejosa de mudanças, atadas à alteração econômica do país. Evidentemente, isto atingia 

interesses já incrustados e vindos de longe. A história política deste período foi marcada então 

pelo prélio entre os grupos burgueses “progressistas” e os “conservadores-retrógrados”. Faziam 

parte do primeiro, em especial, o comércio, os que detinham a “finança”, enfim, os que retinham 

o “capital móvel”. Do segundo, os proprietários rurais, detentores da parte mais significativa da 

“riqueza territorial”. “A esta distribuição inicial de forças que naturalmente avantajava os 

‘conservadores’170 vão-se substituindo novas formas que se reduzem a uma sucessiva 

desagregação deste grupo em benefício do primeiro. A linha política do império /.../ é no sentido 

do desenvolvimento contínuo do elemento progressista” (EPBE, p. 89). 

O centro apresentado pelo autor, sobre o qual se desenvolveu essa batalha, foi a 

problemática do “elemento servil”, que após 1865 concentrou as atenções da política imperial. 

Isto porque o trabalho escravo se configurava como entrave ao desenvolvimento do país, 

defendido, àquela altura, apenas pelos proprietários de escravos. Com o decorrer do tempo o 

                                                                                                                                                              
semelhantes que aparecem pela mesma época não representa mais que especulação estimulada pela súbita libertação 
dos capitais dantes invertidos no tráfico africano, bem como pela inflação de crédito e emissões de papel-moeda que 
então se verificam”. Mas “esta especulação terminará no grave desastre das crises financeiras de 1857 e 1864” (HEB, 
pp. 192-3). 
170 O autor alertava para “Não confundir esta designação com o partido deste nome”. Ao que esclarecia: “Os nossos 
partidos do regime passado têm uma significação ideológica muito restrita. Se é fato que, em geral, são os 
conservadores que encarnam o espírito retrógrado do império, também é certo que, a par de outros exemplos, 
encontramos entre os liberais figuras como esta ultra-reacionária do escravocrata vermelho Martinho de Campos. 
Não se pode por isso dizer que as duas tendências políticas que assinalamos coincidam perfeitamente com os 
partidos do império, que eram, muito mais que outra coisa qualquer, simples ‘agregados de clãs organizados para a 
exploração em comum das vantagens do poder’ – como os chamou Oliveira Viana –, à feição dos dois partidos que 
hoje observamos nos Estados Unidos, Republicano e Democrata” (EPBE, p. 89). 
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número destes proprietários diminuiu, tendo em vista o encarecimento desta força de trabalho, 

advindo do fim do tráfico e do crescimento vegetativo negativo da população servil. De forma 

que estes custos puderam ser assumidos apenas pelos produtores de café, cultura em franca 

ascensão, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, para onde houve uma transferência de 

escravos de outras regiões do país171. Justificava-se o fato de a abolição no Norte assumir a 

primazia, com a alforria de escravos em massa, assim como a decretação da abolição, 

antecipando a lei de 13 de maio, no Ceará e no Amazonas, em 1884. 

Findada a Guerra do Paraguai, a abolição assumiu decididamente vulto nacional, não 

podendo mais se submeter ao interesse de uma única cultura, a cafeeira. O Sul foi o último 

sustentáculo da organização servil e, quando a avalanche abolicionista gerou uma incerteza sobre 

essa forma de trabalho, os escravos abandonaram em massa as fazendas, sem condição de 

retenção, de forma que a lei de 13 de maio apenas admitiu uma situação já existente. 

O desenvolvimento político progressista do império vinculava, no plano econômico, a 

incorporação do Brasil à forma capitalista de produção, que não comportava mais a escravidão. 

Não era necessário apenas o banimento do trabalho servil, mas também das instituições políticas 

(seio das forças retrógradas e antiprogressistas) que tolhiam o desenvolvimento do país e sua 

integração nessa nova ordem, como era o caso do Senado vitalício e do Conselho de Estado. Com 

isto, a monarquia, emperrada pelos entulhos do pretérito, agonizava.  

A história do segundo reinado foi o demonstrativo da incompatibilidade das instituições 

imperiais com o progresso atingido pelo país, da qual a problemática servil foi o exemplo mais 

gritante. O governo somente se posicionou claramente contra a escravidão quando a questão já 

estava praticamente resolvida. Caio Prado, fugindo de explicações centradas na figura do 

monarca, alertava que, “apesar de todo seu tão decantado poder pessoal, seria naturalmente pueril 

pretender explicar a evolução política de um povo pelo caráter, pelas tendências ou predileções 

de uma só pessoa, fosse ela embora o supremo dirigente do país”. A política implementada por D. 

Pedro não poderia ser mais do que o reflexo das forças atuantes no interior da sociedade. E 

quanto ao grau de contribuição pessoal do imperador para o progresso do Brasil, ela foi 

irrelevante, quase nula: “nunca passou de um bom, e mesmo se quiserem, de um ótimo 

burocrata”172 (EPBE, p. 92). 

                                                 
171 Costa (1966, p. 131) registra que saíram, em 1853, mais de 1.500 escravos da Bahia, com destino ao Sul do país. 
172 Para aprofundar o conhecimento sobre o período do segundo reinado, no que tange às questões do trabalho servil, 
imigração, transformação material do país, evolução das instituições políticas, administrativas e jurídicas e 
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Tendo em vista a incapacidade do governo imperial de solucionar os entraves que 

comprometiam o desenvolvimento nacional, como a libertação dos escravos, daí para frente foi 

apenas a ruína. O império, àquela altura, desagradava consideravelmente: uns achavam que ele 

fazia demais, e outros, de menos. A supressão da escravidão, finalmente decretada em 1888, não 

concorreu para restaurar as instituições titubeantes, ao contrário, arrebanhou-lhes as últimas 

simpatias. Assim, “Quando Ouro Preto pensou galvanizar o império moribundo com seu imenso 

programa de reformas, era tarde: ele já agonizava. Uma simples passeata militar foi suficiente 

para lhe arrancar o último suspiro...” (EPBE, p. 94). Nosso historiador demonstrava, mais uma 

vez, que a alternância de regime político ocorria sem rupturas efetivas, com exclusão de uma real 

participação das classes populares no movimento. 

Vejamos, agora, como se processou o declínio do regime servil no país e sua conseqüente 

abolição. 

Diferentemente do ocorrido em outras colônias da América, a exemplo de São Domingos 

(Haiti), os escravos não participaram mais combativamente à frente do processo de emancipação 

política no Brasil, apesar de significarem praticamente um terço da população. Seguiram a luta 

em alguns momentos, participando fragilmente das movimentações – o que, ainda assim, 

atemorizava as outras camadas sociais. A ausência da participação vigorosa dos escravos nos 

movimentos foi um dos motivos fundamentais para que a estrutura econômica brasileira, 

sustentada por meio de seu trabalho, permanecesse sem grandes convulsões que a colocassem em 

risco imediato. Todavia, mesmo com participação frágil, a mera “presença desta massa de 

escravos surdamente hostis à ordem vigente, num momento de agitações e convulsão social, era o 

bastante para desencadear a crise do sistema servil e pôr em equação o problema da escravidão” 

(HEB, p. 143). De modo que a escravidão foi se tornando moralmente inaceitável, até mesmo em 

esferas conservadoras passou a ser vista como uma “necessidade”, um “mal momentaneamente 

inevitável”. Ninguém se sentia mais à vontade para justificá-la tão abertamente e seu fim já era 

esperado. Caio Prado notava uma posição dúbia acerca desta problemática, pois, enquanto se 

criticava a escravidão, sustentava-se sua continuação. Ou seja, assumiam-se seus malefícios, mas 

quase ninguém se arriscava a se opor abertamente e sugerir medidas concretas para sua 

supressão. Isto porque a escravidão era a alavanca principal das atividades produtivas do país, 

                                                                                                                                                              
desenvolvimento da cultura intelectual, Caio Prado oferece um roteiro de possíveis pesquisas. Trata-se do escrito 
“Roteiro para a historiografia do Segundo Reinado” (in EPB, pp. 199-208). 



188 
 

sem um substituto imediatamente visível. As condições históricas não estavam maduras o 

suficiente para a extinção instantânea do trabalho servil, situação agravada com a ascensão ao 

poder, após a independência, dos proprietários rurais, a classe social mais interessada na sua 

manutenção. 

A contradição intrínseca que representava a escravidão para o Brasil recém-liberto do 

regime de colônia aparecia com toda sua força quando de sua organização política em estado 

autônomo, sendo que a problemática do tráfico africano aparecia como um elemento da 

inclinação antiescravista. Eram fatores intimamente imbricados, o que podia ser verificado pelo 

fato de, uma vez extinto o tráfico, vir logo depois a abolição da escravidão. Na apreciação da 

questão, avaliava que José Bonifácio de Andrada Silva, então primeiro-ministro do Brasil 

emancipado e deputado da Assembléia Constituinte, a quem considerava um dos espíritos mais 

lúcidos daquele momento, tinha percepção dessa questão, visível em suas palavras escritas, a 

saber: “É tempo de irmos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre 

nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca 

seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes”. Assim, “É da maior necessidade ir 

acabando tanta heterogeneidade física e civil; cuidemos pois, desde já, em combinar sabiamente 

tantos elementos discordes e contrários, em amalgamar tantos metais diversos para que saia um 

todo homogêneo e compacto, que se não esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão 

política” (apud HEB, p. 144). De acordo com o historiador paulistano, “Não é possível 

compreender e interpretar melhor os fatos” (HEB, p. 144). 

Paralelamente aos acordos internacionais encabeçados pela Inglaterra, no Brasil – que até 

a vinda da família real não considerava essa questão – o problema passava a ganhar corpo. 

Mesmo ainda não estando suficientemente madura, vivenciava-se a contradição da situação. Um 

exemplo claro foi o ocorrido na rebelião de 1817, em Pernambuco, ocasião em que se instituiu 

naquela província, por três meses, um governo insurrecional. Ali, a escravidão, ainda que não 

extinta, foi formalmente condenada e se expressou a sua supressão para breve. Todavia, entre os 

seus elementos, a revolta de 1817 abarcava também os grandes proprietários rurais – a classe 

escravocrata por natureza. 

Com a supressão do tráfico, conforme nosso investigador, findou-se o ciclo de transição 

iniciado com a fixação da corte no Rio de Janeiro em 1808. As medidas que apartaram o país do 

exclusivismo metropolitano, agora, após 1850, inscreviam-no numa nova fase de seu 
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desenvolvimento, de vez que afetou o sustentáculo legado do regime colonial. A extinção do 

tráfico inseriu na evolução econômica brasileira um fator fundamental de “dissociação”: até 

então, o comércio havia absorvido uma parte significativa das atividades, tornando-se 

praticamente um dos maiores negócios do país daquele período. Com a abolição, veio o estímulo 

de outros setores de negócios e, também, a inflação. Ao período áureo sucederam-se as crises de 

1857 e 1864, a última de proporções gravíssimas. A supressão do tráfico provocou outro efeito 

indireto – a retomada das relações com a Inglaterra, implicando novo afluxo de capitais para o 

Brasil, antes comprometido, dados os constantes conflitos entre os dois países quanto à questão. 

Atento ao decurso dos fatos, porém, o autor em pauta constatava que a situação 

econômica do país havia sido rearticulada com o notável desenvolvimento da cultura cafeeira. 

Após 1860, o país contou com superávits progressivos, mesmo com o crescimento das 

importações. Isto possibilitou uma melhoria tanto no nível de vida da população (ainda que 

circunscrita a certas classes sociais e regiões) quanto do equipamento técnico, sempre dependente 

do exterior. Reportava-se a “estradas de ferro e outros meios de comunicação e transportes, 

mecanização das indústrias rurais, instalação de algumas primeiras manufaturas etc.”. Para ele, 

“Pode-se dizer que é nesta época que o Brasil tomará pela primeira vez conhecimento do que 

fosse o progresso moderno e uma certa riqueza e bem-estar material” (HEB, p. 168). Mas, 

infelizmente, o desenvolvimento desta lavoura propiciou também a manutenção da antiga 

organização da economia brasileira, de início abalada pelas alterações ocorridas na primeira 

metade do século, e que havia retornado com força: a produção de poucos gêneros direcionados 

para a exportação e, com ela, os demais elementos que lhe eram ligados – a grande propriedade 

monocultural, laborada por escravos, e a estrutura social dela decorrente. Reiterava-se, assim, o 

círculo vicioso. 

 Além do retorno das relações Brasil-Inglaterra, restabelecendo os investimentos no 

país173, outro fator de equilíbrio foi a ampliação do índice das tarifas alfandegárias, já alteradas 

em 1844, que de início vislumbrava apenas objetivos fiscais, mas que depois serviu como apoio à 

produção nacional. Após 1860, quando os direitos foram ampliados para um nível médio de 50%, 

surgiram as primeiras manufaturas de relativo significado. Além deste fator, podia-se acrescentar 

                                                 
173 Segundo Caio Prado, faltavam dados completos do montante dessas inversões, mas se conhecia uma das parcelas 
mais importantes – os empréstimos públicos. Até 1852 foram quatro, correspondendo a uns dois e meio milhões de 
libras. Eles se ampliaram rapidamente após esta data: até o término do império, o Brasil haveria adquirido mais 11, 
totalizando uns 60 milhões de libras. Mesmo uma boa parte não significando afluxo efetivo, mas consolidação de 
velhas dívidas não pagas, o fato propiciou auxílio à estabilidade financeira do país (cf. HEB, p. 169). 
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a estabilização da política administrativa imperial que, no pós-1850, viveu um momento menos 

agitado, advindo, entre outros fatores, do declínio das rebeliões que assolaram anteriormente o 

país. Contudo, tratava-se de um equilíbrio aparente, pois permaneciam as profundas contradições 

do sistema, agora apenas suavizadas. Elas, em seguida, provocaram novas instabilidades e 

originaram outros conflitos, como o referente à questão do labor servil. 

Apesar de a escravidão ser um problema concreto já no momento da emancipação política 

do Brasil, ela ficou em plano secundário durante a primeira metade do século XIX. A luta se 

centrou no problema paralelo a ela, o do tráfico. Apenas quando este foi extinto, sendo resolvida 

a etapa inicial da questão, é que se atentou para o conjunto da problemática. Nosso historiador 

advertia que isto não significava afirmar que naquela época não se lembrasse da escravidão e se 

dedicasse apenas ao tráfico, seu aspecto secundário. Vez ou outra ela aparecia, tanto no 

parlamento quanto na imprensa, de que é mostra o projeto de abolição da escravidão apresentado 

à Câmara em 1831 e que esta se negou a apreciar. Todavia, eram ações eventuais e sem 

continuidade. Até mesmo porque tal problemática atingia interesses diversos e amplos demais 

para se equiparar imediatamente com a questão do tráfico. Entretanto, a falta de demonstrações 

claras não implicava sempre abandono e repulsa: em muitos momentos podia ser preocupação 

demasiada que levava ao silêncio sobre o assunto.  

Era, porém, fato que a discussão aberta sobre a escravidão se iniciou mais fortemente após 

1850. Neste ano e em 1852 surgiram no parlamento diversos projetos, causadores de polêmicas, 

acerca da emancipação, objetivando a não-escravidão dos nascituros e também a liberdade dos 

escravos mediante o pagamento do preço respectivo. Nos anos posteriores a questão foi tomando 

corpo, uma vez que a extinção do tráfico exigia soluções. O país necessitava de braços para 

atender à demanda da lavoura cafeeira, para o que o deslocamento regional de escravos não foi 

suficiente. Como este deslocamento comprometia o desenvolvimento das regiões de origem, 

surgiu no parlamento, em 1854, um projeto de lei proibindo o negócio interprovincial de 

escravos, de autoria de um renomado representante do Norte, João Maurício Wanderley, barão de 

Cotegipe, em nome de grandes proprietários de engenho do Pernambuco e da Bahia. O projeto 

não vingou. Entendia-se, desse modo, porque as idéias abolicionistas ganharam mais espaço no 

Norte, já que a região vivia, naquele momento, uma situação desfavorável; bem assim, entende-se 

o fato de o Centro-Sul se tornar a trincheira antiescravocrata.  
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A solução mais abrangente e profunda para essa problemática foi vista na imigração 

européia. No ápice da campanha antitráfico e na constatação dos novos tempos, iniciou-se o uso 

deste recurso, que teve sua ampliação após 1850. Com isto, notou-se a coexistência, na cultura 

cafeeira, de trabalhadores europeus livres e de escravos. Todavia, essa junção excêntrica inicial 

não se mostrou praticável e fracassou. As correntes imigratórias européias foram reativadas mais 

à frente, mas em situação diversa, solucionando o problema de mão-de-obra desta lavoura. A 

incompatibilidade da coexistência entre trabalho escravo e livre foi, portanto, um elemento 

significativo no progressivo deslustre da escravidão. 

O surgimento da indústria manufatureira também foi um fator que revelou o caráter 

negativo da escravidão. O trabalho servil foi utilizado apenas em atividades menores, tendo em 

vista a percepção da sua inabilidade para atividades mais complexas, acrescida do fato de ser 

mais vantajoso o trabalho assalariado em relação ao valor do escravo174. 

O movimento emancipador ressurgiu dez anos depois, quando as contradições do regime 

atingiram seu ápice. Foi um momento em que, após 1880, a ausência de braços para a lavoura 

tornou-se insustentável, considerando-se a valorização do café no mercado internacional175. Não 

foi mais possível protelar a resolução da questão, até mesmo porque a campanha saiu dos 

restritos círculos partidários e políticos e ganhou as ruas, em especial no Rio de Janeiro, onde o 

povo começou a atuar nas manifestações e foram criadas duas sociedades abolicionistas, a 

Associação Central Emancipacionista e a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão176. 

A reação não tardou, mas já não foi possível neutralizar as vozes antiescravistas do 

parlamento, as quais, mesmo em minoria (tendo em vista a manipulação das urnas), contavam 

                                                 
174 De acordo com Caio Prado, “Testemunho contemporâneo desta opinião encontra-se no relatório da seção de artes 
liberais e mecânicas da primeira Exposição Nacional realizada em 1861, onde o atraso das manufaturas no Brasil é 
expressamente atribuído ao emprego do trabalhado escravo no país” (HEB, 1986, p.175). 
175 Conforme nosso historiador, a experiência malfadada dos anos anteriores evidenciou que “dentro do sistema 
escravista vigente não era possível a solução do problema com trabalhadores europeus”. Experimentou-se também 
“importar coolies chineses, e chegou-se mesmo a formar uma corrente imigratória do Oriente”. Todavia, a idéia não 
vingou “porque a Inglaterra não verá com bons olhos esta ressurreição, sob nova forma, do tráfico de escravos; e não 
lhe foi difícil matá-la no nascedouro” (HEB, p. 179). Sobre os percalços da imigração chinesa, ver Costa (1966, em 
especial pp. 140-4).  
176 Segundo Caio Prado, mediante banquetes, reuniões, conferências, elas inquietavam o ambiente e garantiam o 
alerta contínuo da opinião pública. Diversos jornais e revistas cooperaram com o movimento e várias províncias o 
imitaram. Em 1883 organizou-se a Confederação Abolicionista, com vistas a concentrar a campanha antiescravista 
do país. E por este mesmo período ampliou-se “a agitação pela entrada em cena dos maiores e mais diretos 
interessados: os próprios escravos. Até então eles se tinham mantido apenas como espectadores passivos da luta que 
se travava em seu beneficio; agora se tornam participantes dela, reagindo contra seu estado por meio de fugas 
coletivas e abandono em massa das fazendas” (HEB, p. 180). A respeito dos embates entre escravistas e 
emancipadores, ver Costa (1966, em especial pp. 331-455). 
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com o apoio popular. A troca ministerial contínua (sete de 1880 a 1885), resultando em que 

apenas um Ministério atingiu um ano completo, foi o demonstrativo da impossibilidade 

conciliatória, de que foi exemplo a tentativa da lei de 28 de setembro de 1885 (que concedia 

liberdade aos escravos acima de 60 anos), recebida com galhofa pelo país. Assim, a reação 

escravocrata “recorre então a meios extremos; e, como sempre se dá nestes momentos de agonia 

de uma situação, abaixa a máscara e abre luta franca. Naquele mesmo ano (1885), é chamado ao 

governo o grupo político mais intransigentemente escravista, que sem reservas descobre suas 

armas contra o abolicionismo. Abandonava-se a tática de meios brandos e concessões. A luta era 

agora de vida ou morte” (HEB, p.181). 

A resposta foi rápida, contudo. A movimentação popular se avolumou, em especial entre 

os escravos: “O abandono das fazendas se torna diuturno; os abolicionistas, organizados em 

sociedades e agrupamentos fortemente constituídos e ramificados em toda parte, estimulam e 

protegem as fugas. Estava quebrada a disciplina das senzalas, e as mais enérgicas medidas do 

governo para restabelecê-las se mostravam inócuas. Faltava-lhe o apoio que a opinião pública 

dispensava largamente aos libertadores”. De forma que mesmo as próprias forças armadas se 

recusaram a intervir quando da convocação para o restabelecimento da ordem. Isto porque “O 

abolicionismo marchara muito no seu seio; a oficialidade, recrutada em regra nas classes médias 

da população, e por isso desligada de quaisquer compromissos com a escravidão, era-lhe na 

maioria contrária”. Assim, “Desde 1880 havia mesmo entre ela duas sociedades abolicionistas 

que funcionavam na Escola Militar e apanhavam assim os jovens oficiais no período mesmo de 

sua formação ideológica. A tarefa de capturar escravos fugidos será considerada humilhante, e o 

exército se recusará abertamente a cumpri-la” (HEB, p. 181). 

Toda aquela situação, que colocava o país na iminência de um completo tumulto, 

assustava os meios escravocratas, que por medo de um desfecho funesto, mais violento, 

recuaram, reconhecendo que a resistência era impossível; até mesmo porque aproximadamente 

800.000 escravos, numa população total que não ultrapassava 14 milhões, constituíam um grande 

ameaço, considerando-se sua concentração maior nas fazendas e grandes propriedades isoladas 

no interior e desguarnecidas de defesa eficiente. Com isto, a luta abolicionista chegava a seu 

termo. Em março de 1888 encerrou-se o último governo escravocrata no país e, em maio do 

mesmo ano foi votada na Assembléia Geral a lei, aprovada por quase todos, que em 13 deste 

mesmo mês extinguiu a escravidão no país. 
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Outra questão que não pode se ausentar da discussão é a da imigração européia, uma vez 

que estava intimamente interligada à escravidão. Ainda que distintas, faziam parte da 

problemática do regime de trabalho no país. 

Meticuloso quanto às distinções, afirmava que a imigração européia do século XIX 

diferenciava-se da corrente povoadora anterior, realizada por meio do deslocamento espontâneo 

de colonos brancos. A deste momento era composta de trabalhadores braçais, provenientes de 

uma política oficial, destinada ao povoamento e à obtenção de força de trabalho. Esta se 

diferenciava, inclusive, dos casos de povoamento das regiões de Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e, em menor proporção, do extremo-Norte, no Pará, já mencionados.  

Em função de toda a situação descrita, a imigração foi, por um longo período, reduzida e 

nunca despertou o interesse merecido. Até mesmo porque a necessidade de mão-de-obra foi 

largamente resolvida pelo tráfico africano, que jogou aqui milhares de escravos. Somente com a 

iminência e a extinção de fato do tráfico retornou a questão da imigração européia, o que 

equivalia ao momento em que se manifestava a urgência imediata da força de trabalho: era mais 

importante direcionar os imigrantes diretamente para as grandes lavouras carentes de braços177. 

Em 1870 a situação se agravou, tendo em vista o desenvolvimento da lavoura no decênio 

anterior e os primeiros grandes abalos que prenunciavam a abolição da escravidão, que se 

constituíram em um grande incentivo à imigração178. A favor dela pesou a situação internacional, 

a saber, a política restritiva da imigração dos Estados Unidos e a situação sociopolítica da Itália.  

Caio Prado considerava o italiano mais bem adaptado ao clima e às condições do Brasil 

do que os alemães e as populações do Norte da Europa. Para ele, essa adaptação advinha também 

do fato de o italiano ser um trabalhador mais maleável e rústico, de forma que aceitava mais 

facilmente as árduas atividades do campo brasileiro179. 

                                                 
177 O senador Nicolau de Campos Vergueiro foi o idealizador do novo sistema. Ele era “um grande proprietário de 
São Paulo, lavrador de café e figura prestigiosa na política do país /.../. Introduziu ele na sua fazenda de Ibicaba, 
entre 1847 e 1857, 177 famílias de alemães, suíços, portugueses e belgas. O exemplo foi imitado por muitos outros 
lavradores de café da província de S. Paulo, e em menor escala noutros lugares. Os resultados do sistema foram, a 
princípio, bons, e São Paulo chegou a contar cerca de 70 destas colônias. Mas aos poucos foram-se evidenciando 
seus inconvenientes” (HEB, p. 187). 
178 Os dados são os seguintes: “Ela começa a crescer depois de 1871, atingindo em 1886 pouco mais de 30.000 
indivíduos. No ano seguinte, quando a abolição do regime servil se mostrava já iminente, salta bruscamente para 
55.000; e no próprio ano da abolição (decretada como vimos em maio de 1888) sobe para mais do dobro deste 
número (133.000). Daí por diante, e até o fim do século, a imigração conservar-se-á sempre num nível médio anual 
largamente superior a 100.000” (HEB, pp. 190-1).  
179 Caio Prado esclarecia que “A emigração italiana para o Brasil, muito escassa até 1875, subirá em 1876 para quase 
7.000 indivíduos; e no ano seguinte, com mais de 13.000, superará largamente todas as demais correntes, inclusive a 
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Se a ampliação do trabalho livre foi, em grande medida, decorrência da decomposição do 

regime servil, incitou, por sua vez a decadência deste último, pois o fez conhecer suas 

contradições no que se referia a sua carência, escassez qualitativa e quantitativa. Até mesmo 

porque “a presença do trabalhador livre, quando deixa de ser uma exceção, torna-se forte 

elemento de dissolução do sistema escravista. Por meio do exemplo e da palavra, ela conspira 

permanentemente contra a disciplina e submissão do escravo”. Assim, “Se dantes a servidão 

corrompia o homem livre, agora é a liberdade que corrompe o escravo. Quando os abolicionistas 

começam a agir nas fazendas, pregando a revolta e a fuga dos cativos, seus principais 

colaboradores serão trabalhadores livres que levam aos escravos o exemplo e a palavra 

benfazejos da liberdade” (HEB, p. 191). Ou seja, houve uma interligação entre os dois elementos: 

o trabalho livre e o fim do regime escravista. Se a ampliação do primeiro foi decorrente do fim do 

tráfico (por rarear os braços para a lavoura), por seu turno, a convivência do escravo com este 

tipo de trabalhador fomentou ainda mais seus anseios por liberdade. Paulatinamente, o sistema 

escravista ficou insustentável e suas contradições intrínsecas visibilizaram-se cada vez mais e 

potencializaram seu término. Entretanto, este fato não implicou o rompimento com a face nefasta 

do círculo vicioso instituído, uma vez que se manteve o caráter exógeno e excludente de sua 

economia, bastando lembrar a preservação das estruturas essenciais da economia brasileira e a 

situação dos ex-escravos, largados à própria sorte. 

Em síntese, pode-se concluir que o processo de independência política não implicou a 

autonomia econômica do país e a inclusão das categorias sociais menos abastadas na sua marcha 

de desenvolvimento. Diversamente, ele se caracterizou pela manutenção da posição brasileira no 

mercado internacional de fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos 

manufaturados, estimulando o progresso do latifúndio e do trabalho escravo; pelo caráter 

conciliatório e antidemocrático na esfera política, como se observou nos arranjos políticos 

estabelecidos, que desaguaram no regime monárquico e no posicionamento brutal e violento das 

classes dominantes frente às manifestações populares, cuja ordenação econômico-político-social 

não conseguia abarcar as reivindicações das categorias sociais oprimidas; uma estrutura social 

ainda tosca, de parcas possibilidades de mobilidade social. Ou seja, tratava-se de uma 

sociabilidade mantida através do alto grau de exploração da força de trabalho, de formas 

                                                                                                                                                              
portuguesa, até então na vanguarda e que mal atingirá 8.000. Daí por diante e até o século atual, a imigração italiana 
conservará sempre, e com grande vantagem, este primeiro lugar” (HEB, p. 188). 
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conciliatórias no plano político, que legavam um padrão de vida aviltante para a maioria da 

população brasileira, mas garantia o desenvolvimento das forças produtivas – o que 

verdadeiramente importava às classes dominantes. Desenvolvimento que, aliado à nova conjunta 

internacional, encerrava contradições a que o império não mais conseguia responder 

satisfatoriamente. 
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IV – A NOVA PARTICULARIDADE HISTÓRICA DO 

CÍRCULO VICIOSO: A “REPÚBLICA BURGUESA”  
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4.1 A Constituição da “República Burguesa”  

 

Emília Viotti ressalva que, em sua obra Evolução política do Brasil, Caio Prado rejeitou 

as explicações tradicionais acerca da história brasileira, dentre elas aquelas que versam sobre a 

república. Com ele, a república passava a não mais ser vista como “uma reação contra os 

excessos do poder pessoal, como se afirmou muitas vezes”. Diversamente, “A política do 

imperador sempre fora o reflexo das ‘forças que atuavam no seio da sociedade’”. De modo que 

“A principal razão da queda da monarquia é a inadequação das instituições imperiais ao 

progresso do país” (COSTA, 1979, p. 275). A análise inovadora realizada pelo autor em tela foi 

apenas indicada neste texto inaugural e, posteriormente, desdobrada em outros estudos. Vale 

lembrar que “suas idéias foram desenvolvidas por outros historiadores que, obedecendo a 

orientação semelhante, procuraram estabelecer a conexão entre a proclamação da república e as 

transformações ocorridas na estrutura econômica e social do país no decorrer do Segundo 

Império”180 (COSTA, 1979, p. 276).   

Nesse sentido, e ampliando a questão, podemos afirmar, de acordo com Francisco de 

Oliveira (1989), que a República Velha ou Primeira República foi herdeira de uma economia que 

se potencializou no período anterior e que reiterou a “vocação agrícola” do país, reafirmada pelos 

elevados índices da exportação do café entre 1910-1925181. O rompimento do regime 

escravocrata e a implantação do trabalho livre expeliram dos custos de produção do café a 

manutenção dos trabalhadores, propiciando uma alteração de conteúdo primordial para a 

presença de um modo de produção de mercadorias. 

O autor avaliava que o papel primordial da economia da República Velha foi o de 

intermediação comercial e financeira da agroexportação, equação binômia cuja realização era 

externa. A sua efetivação na forma de divisas estrangeiras fez que a política cambial se tornasse a 

“política econômica” do governo e centro dos embates sociais, econômicos e políticos no interior 

da classe dominante. Na concepção do economista, a reiteração dessa vocação e os mecanismos 

                                                 
180 Sobre a historiografia da república, vale consulta a Costa (1979, em especial pp. 291-326). 
181 Conforme Boris Fausto, “a organização social da Primeira República é marcada pela predominância do setor 
agrário-exportador, pela inexistência de uma luta nítida de facções no interior da burguesia entre o setor agrário e o 
industrial, pela fraca integração nacional, com predominância do eixo São Paulo-Minas, pelo caráter secundário das 
oposições de classe, pois mesmo os grandes conflitos operários, como a greve geral de 1917, não chegaram a abalar 
os fundamentos do poder” (FAUSTO, 1984, pp. 233-4). 
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que a financiavam atingiram o ponto de tornar a libra esterlina, naquele momento a moeda 

internacional de expressão, praticamente em moeda interna. A manutenção contínua da realização 

do valor da economia agroexportadora mediante financiamento externo formava um círculo 

vicioso, já que este tipo de financiamento pedia a permanência da forma de produção do valor da 

economia agroexportadora e, concomitantemente, obstava a produção do valor de mercadorias de 

realização interna. Avaliava que “o paroxismo dessa autofagia da economia agroexportadora vai 

se dar na crise dos anos 30, quando a destruição dos excedentes de café se impõe como o último 

recurso de sustentação, pondo a nu a irracionalidade a que chegara o sistema econômico” 

(OLIVEIRA, 1989, p. 31). Merece registro que as assertivas deste autor acerca do período 

demarcado (mais amplas dos que as sintéticas menções acima) encontram bases nas investigações 

do historiador a que nos dedicamos.  

Caio Prado não deixou de notar que a passagem do término do império para o período de 

restauro tratou-se de uma crise de crescimento. Ou mesmo o resultado da tentativa de ajuste, em 

fins do século XIX, à nova ordem internacional – o imperialismo. A extinção da escravidão e a 

decorrente alteração do regime de trabalho (que esteve imbricado à imigração européia), o 

afastamento dos quadros retrógrados da monarquia e a germinação de um espírito novo de 

“especulação mercantil” e de “negócios”, bem como a exacerbação e a solidificação da finança 

internacional na nossa vida econômica, foram fatores que, de um modo ou de outro, 

interpuseram-se na vida do país no final do século XIX e que desembocaram na crise de 

mudanças pela qual ele passou no período. Na sua concepção, “estes fatores não são senão passos 

preliminares e preparatórios que farão do Brasil uma nação ajustada ao equilíbrio mundial 

moderno, e engrenada, se bem que no lugar próprio de semicolônia para que a preparara a 

evolução anterior, no círculo internacional do imperialismo financeiro” (HEB, p. 224). De forma 

que, da rápida aparição desses fatores na vida do país resultaram os desequilíbrios sofridos. 

Todavia, aos poucos o Brasil se ajustou ao novo momento e, decorrente dele, recompôs 

internamente seus quadros políticos e econômicos. 

Atento à nova conjuntura econômica sobrevinda do término do império e re-configurada 

na recém-instaurada república, afirmava que a segunda metade do século XIX foi um período de 

grandes alterações da economia brasileira, com os passos iniciais de um capitalismo ainda 

incipiente, mas que começava a sua fase de concentração e servia de propulsor das forças 

produtivas do país: a instalação de estradas de ferro, empresas de navegação a vapor, uma 
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manufatura mais desenvolvida e um grande progresso da agricultura, com a lavoura do café. 

Desenvolvimento este que, apesar de contar com as crises, estendeu-se até o século posterior. 

Ocorreu uma quebra desse processo com a Guerra do Paraguai (1865-70), cuja vitória brasileira 

não implicou benefícios no âmbito econômico, tendo em vista a fragilidade da economia do 

nosso vizinho, acentuada com a guerra. Mas veio a recuperação e o decênio de 1870 a 1880 foi 

de bonança. Progrediram os negócios comerciais, industriais e, em especial, os agrícolas. 

O sucesso da lavoura cafeeira desempenhou importante papel no processo de acumulação 

de capitais, assim como o fim do tráfico negreiro, pois o capital antes investido na compra de 

escravos agora se liberava para circulação. Acrescentava-se o aparelhamento da vida financeira 

brasileira, com a ampliação dos bancos e companhias de seguros, entre outras instituições, que 

possibilitaram a captação dos recursos da acumulação capitalista, surgindo uma miniatura das 

praças financeiras dos Estados Unidos e da Europa. Isto é, a velha colônia procurava se 

modernizar, tornar-se contemporânea182. Atento à participação do estado, Caio Prado clarificava 

que este não ficou fora do processo, mas foi impelido a dele fazer parte, compondo com a 

iniciativa privada, em especial o capital externo (sobretudo o inglês). Isto porque os importantes 

empreendimentos, a exemplo de grandes obras urbanas e estradas de ferro, entre outras, estavam 

além das condições dos capitais privados nacionais. Foram o estado e o capital internacional que 

assumiram tal tarefa. O estado, na maioria das vezes, serviu como empresário na realização dos 

empreendimentos, capitaneando empréstimos no exterior para tal fim. Em outros momentos, 

incentivou o capital externo, outorgando garantia de juros, de que é mostra o ocorrido na grande 

parte das estradas de ferro. 

Toda essa situação implicou a alteração material do país. O governo Imperial, quando do 

seu fim, em 1889, sucedido pela república, havia resguardado uma ampla e significativa etapa do 

desenvolvimento econômico brasileiro: havia fortunas de certa amplidão; o país ocupava uma 

boa posição no comércio internacional; ascendia a renda pública; desenvolvia-se o aparelhamento 

técnico; avançava o sistema de transportes, ainda que a rede rodoviária em menor medida; 

progredia a rede telegráfica, interligando não apenas as principais cidades e capitais do Brasil, 

mas também as diversas partes da América e Europa; desenvolvia-se, ainda que modestamente, a 

indústria, em especial a têxtil, contando em grande medida com a força de trabalho de valor 

                                                 
182 Importante registrar o trabalho realizado por Florestan Fernandes (1976), assentado, entre outros, sob os estudos 
de Caio Prado. Trata-se de A revolução burguesa no Brasil, em que o autor traçou as linhas principais da evolução 
do capitalismo brasileiro e da sociedade de classes instaurada.  
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ínfimo183.  

Apesar de toda essa situação favorável, contudo, a economia brasileira reiterava o círculo 

vicioso, pois gastava suas energias justamente naquilo que implicava sua fragilidade intrínseca, a 

grande lavoura, com todas as suas conseqüências. Toda a contradição que ela encerrava, nesse 

momento, era encoberta pelo domínio do café nos mercados mundiais, pelo sucesso da borracha e 

do cacau – todos produtos exportáveis dos últimos momentos do império e cuja produção 

continuou em crescimento no governo que o sucedeu. O país vivenciaria o auge da economia 

direcionada para o mercado internacional, ou seja, o ápice do sistema voltado para o atendimento 

externo. Isto porque em nenhum outro período do passado o Brasil havia tido possibilidades mais 

largas que naquele momento, propiciadas por condicionantes externos e internos, a saber: “Entre 

aqueles encontramos o grande incremento adquirido pelo comércio internacional; era o fruto do 

considerável desenvolvimento da população européia e norte-americana em particular, da 

ascensão do seu nível de vida, da industrialização, e finalmente, do aperfeiçoamento técnico, 

tanto material – os sistemas de transporte – como da organização do tráfico mercantil e 

financeiro”, “tudo isto condicionado e estimulado pelo amplo liberalismo econômico que 

proporcionava a todos os países e povos da terra uma igual e eqüitativa oportunidade comercial” 

(HEB, p. 207). Como decorrência, ampliaram-se os mercados para os gêneros tropicais de países 

como o Brasil.  

Aliada a tal situação, a conjuntura interna também favoreceu o progresso no campo 

econômico. Lembre-se da solução dada à problemática da mão-de-obra pela extinção da 

escravidão (que possibilitou o progresso do trabalho livre) e pela imigração subvencionada (que 

drenou para o Brasil um contingente numeroso e regular de laboradores). Mas esta afluência 

significativa de imigrantes somente foi factível pelo aprimoramento técnico da navegação, assim 

como o progresso material do país, que se configurou como um dos principais atrativos. Via no 

desenvolvimento da técnica daquele período um dos responsáveis pela proeminente ampliação da 

produção brasileira, dado que colocou a seu serviço não apenas a maquinaria imprescindível (ao 

disponibilizar os desenvolvidos processos de preparação do café, propiciando o amplo progresso 

da sua cultura), mas também a eletricidade (energia para movimentá-la) e os transportes 

                                                 
183 De acordo com Caio Prado, “A indústria nascente, para que o trabalho escravo mostrar-se-á desde logo ineficaz, 
encontrará naqueles setores da população um largo, fácil e barato suprimento de mão-de-obra. E será esta a origem 
do proletariado industrial brasileiro, o que explicará no futuro muito das características e da sua evolução” (HEB, p. 
198). 
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marítimos e ferroviários sem os quais o trânsito da imensa produção agrícola brasileira ficaria 

comprometido. 

Paralelamente, a agitação proveniente da constituição da república também incentivou as 

atividades econômicas do país. Não que esta tenha gerado alterações sociais e políticas 

significativas, uma vez que a mudança de regime não foi mais do que “um golpe militar”, 

movimentado por pequenos “grupos civis” e sem a “participação popular”, de maneira que “O 

povo, no dizer de um dos fundadores da república, assistira ‘bestializado’ ao golpe, e sem 

consciência alguma do que se passava”184. Todavia, não se podia ignorar que “a república agiu 

como bisturi num tumor já maduro”, tendo em vista que “rompeu bruscamente um artificial 

equilíbrio conservador que o império até então sustentara, e que dentro de fórmulas políticas e 

sociais já gastas e vazias de sentido mantinha em respeito as tendências e os impulsos mais fortes 

e extremados que por isso se conservavam latentes”. De modo que, “Estes se fazem então sentir 

com toda sua força longamente reprimida, abrindo perspectivas que a monarquia conservadora 

contivera ou pelo menos moderara muito”. No campo econômico, havia desabrochado “um 

espírito que, se não era novo, se mantivera no entanto na sombra e em plano secundário”. 

Tratava-se da “ânsia de enriquecimento”, “de prosperidade material”. Anseios que na monarquia 

“nunca se tivera como um ideal legítimo e plenamente reconhecido. O novo regime o consagrará” 

(HEB, p. 208). Ou seja, no império, esse indivíduo voltado unicamente para o enriquecimento era 

figura malquista, de segunda ordem. Já a república o elevou a uma posição de relevo, destaque. 

Dito de outro modo, apesar das transigências do império, a república precisava romper 

com o seu conservadorismo e desenvolver um espírito mais condizente com a nova fase material 

do país. A moral imposta pelo antigo regime não tinha espaço para sobreviver e se antepor ao 

“espírito especulativo” e de “negócios”; a aspiração de riqueza e lucro assumia posição de relevo 

como valor social185. Essa nova condição não podia ser desprezada. 

                                                 
184 Segundo Murilo de Carvalho, tanto em Os bestializados quanto nos demais estudos posteriores, o seu intento é se 
afastar da noção de povo como “bestializado”, mas sem desaguar no extremo de “viva o povo brasileiro!”. Na sua 
concepção, a população urbana e rural não se calou: esteve presente não apenas no Rio de Janeiro republicano, mas 
também durante todo o período imperial, desde a independência. O período regencial foi marcado pelas revoltas e 
mesmo no Segundo Reinado ocorreram embates “contra o recenseamento, o registro civil, o recrutamento, o sistema 
métrico, os aumentos de tarifas de serviços urbanos, a secularização dos cemitérios”. A questão é que tais embates 
“não passavam pelos mecanismos institucionais da política”. Tratava-se de “protestos e explosões que às vezes 
paralisavam a ação do governo, como no caso da revolta contra a vacina obrigatória, mas não tinham maiores 
conseqüências, não contribuíam para democratizar a política”. Isto é, “A criatividade popular na arte, no esporte, no 
trabalho, na sobrevivência, na vida cotidiana, não se transfere para a política”. (CARVALHO, 2002, p. 177). 
185 De acordo com o autor, a alteração foi brusca. Muitos indivíduos da monarquia passaram rapidamente para a 
condição de “negocistas” e “especuladores”. Ninguém ficou imune ao novo espírito do período. “Os próprios 
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A finança internacional foi outro elemento impulsionador do progresso das atividades 

econômicas do Brasil. Apesar de a sua entrada no país ser antiga, como mencionado 

anteriormente, tomava agora um vulto nunca visto. A instalação de filiais dos bancos 

internacionais de peso, como os alemães, ingleses, norte-americanos, franceses, entre outros, e o 

grande ímpeto que rapidamente seus empreendimentos atingiram, eram indícios do momento 

novo que o país atravessava, a ponto de em pouco tempo os interesses estrangeiros penetrarem 

com grande ânimo em áreas significativas da nossa economia, até subjugá-la, a exemplo do 

ocorrido na produção cafeeira.  

Não se ignorou o impulso que esses capitais deram à economia brasileira e a sua parcela 

de contribuição no surto econômico que o país vivenciou nesse período, mas alertava-se para os 

problemas futuros. O amplo crescimento da cultura cafeeira deveu, e muito, ao capital 

internacional, já que parte importante dos fundos voltados para o custeamento da produção e para 

o estabelecimento das plantações advinha de bancos franceses e ingleses, ou mesmo de casas 

exportadoras e demais intermediários, muitos deles empreendimentos estrangeiros ou bancados 

com capitais externos. 

O progresso externo apresentado pelo Brasil naquele momento assentava-se na produção 

do café, mais a borracha, que chegara a se lhe equiparar, acrescidos do fumo, cacau e mate. Neste 

período, o Brasil aparecia como um produtor de peso de gêneros tropicais e matérias-primas. O 

investimento de todas as energias nessas atividades resultou no declínio da produção para o 

consumo interno, sujeitando-o à importação de produtos estrangeiros, até mesmo os alimentícios. 

Mas, ainda assim, as exportações volumosas não somente contrabalançavam as importações 

como logravam saldos comerciais consideráveis. Estes saldos possibilitaram cumprir 

compromissos externos em crescimento contínuo; pagar os lucros e dividendos das empresas 

estrangeiras que operavam no país e o serviço da dívida pública; e cobrir as remessas de fundos 

realizadas pelos imigrantes às nações de origem, que começaram a onerar significativamente as 

finanças brasileiras. 

                                                                                                                                                              
governantes terão sua parte nestas atividades, e até o espetáculo de ministros e altas autoridades metidos em negócios 
– coisa que nunca se vira no império – será freqüente. A primeira crise governamental logo após a proclamação da 
república, e que deu por terra com todo um ministério, teve por origem imediata a questão da concessão de um porto 
marítimo no Rio Grande do Sul, e até o presidente da república aparecerá envolvido no assunto. O império, em suas 
sucessivas crises do governo, nunca assistira a nada que a isto se assemelhasse; naquele tempo, um dos homens mais 
capazes e empreendedores que o Brasil jamais produziu, Mauá, fora posto no índex da nação somente porque, como 
deputado, ousara defender no Parlamento interesses privados. Estes se tornavam agora, com o consentimento de todo 
mundo, um dos principais eixos das atividades políticas...” (HEB, pp. 208-9). 
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As inversões de capitais estrangeiros, em especial os empréstimos públicos, contribuíram 

para que o país cumprisse os seus compromissos e, ao mesmo tempo, reforçasse os saldos 

comerciais. Com a autonomia dos estados, a partir da república, estes também passaram a lançar 

mão de tal expediente, sendo seguidos pelos municípios186. De forma que, por meio do capital 

estrangeiro, o país conseguiu manter controladas suas contas externas durante certo período. 

Todavia, o progresso das forças produtivas assentado sobre essas bases comprometia seu real 

desenvolvimento, uma vez que voltado sempre para interesses distantes de seu domínio. Assim, a 

cada tentativa de ampliá-lo, tornava-o mais submisso, reiterando uma situação circular. As 

conseqüências não demoraram: ainda no ápice de seus bons resultados surgiram as primeiras 

crises que danificaram inevitavelmente a sua estruturação econômica futura: a do café, já no 

início do século XX, bem como a do cacau, ainda que em menor medida; e a da borracha que, 

após 1910, passara a ser recusada no mercado internacional, em função da concorrência do 

Oriente. 

Outra contradição que contribuiu e estimulou a instabilidade do sistema econômico do 

país foi o trabalho livre, em especial do imigrante europeu. A alteração da regência do trabalho 

possibilitou o desenvolvimento das forças produtivas brasileiras e, ao mesmo tempo, foi um fator 

significativo da desestruturação da organização estabelecida. Isto porque a adequação do 

trabalhador livre a este sistema da grande lavoura era difícil. Antes de tudo porque inaugurava 

algo até então ignorado, a inconstância da mão-de-obra, uma vez que, diferentemente do escravo, 

o laborador livre não estava atado a seu empregador e nem precisava submeter-se a todos os 

interesses dele, podendo buscar outras possibilidades de trabalho. Para contornar o problema de 

carência de força de trabalho, o empregador lançava mão do expediente de segurar o trabalhador, 

ainda que livre juridicamente, por dívidas (mediante o pagamento de baixo salário e, ao mesmo 

tempo, vendendo-lhe gêneros de primeira necessidade a preços exorbitantes), garantindo a sua 

permanência no local187.  

No caso do imigrante europeu, era dificultosa a aplicação desse método, já que ele possuía 

mecanismos de resguardo dos seus interesses, bem como habitava localidades da lavoura cafeeira 

                                                 
186 Os dados apresentados são: “A dívida externa do Brasil cresce de pouco menos de 30 milhões de libras, por 
ocasião da proclamação da república, para quase 90 milhões em 1910. Em 1930 alcançará a cifra espantosa de mais 
de 250 milhões. As inversões em atividades privadas também são consideráveis, embora difíceis de computar” 
(HEB, p. 211). 
187 Este sistema foi largamente utilizado em diversas regiões, peculiarmente na extração da borracha. Tanto a 
distância entre os meios rural e urbano quanto o nível cultural reduzido dos trabalhadores do país, recém-saídos da 
escravidão, favoreceram a implantação dessas relações de trabalho. 
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para cujo desenvolvimento ele mesmo contribuía; aliada a isto, a concorrência decorrente da 

maior necessidade de mão-de-obra que estas regiões demandavam favorecia este trabalhador. 

Assim, sua condição possibilitava uma estabilidade menor, geradora de crises gerais bastante 

sérias, já que lhe era lícito o retorno a sua terra natal ou a ida para outros países onde houvesse 

melhores benefícios. Se a entrada de imigrantes, em seus primeiros momentos, contrabalançou a 

saída, após 1900 notava-se um déficit, sendo que em 1903 o país registrou o êxodo de mais de 

18.000 pessoas. Contudo, a instabilidade referida não se ligava apenas à saída do país, mas 

também à alternância entre as propriedades, bem como à implantação de um negócio próprio, 

mesmo esbarrando em empecilhos, como o elevado preço das terras utilizáveis, mormente a 

indisposição dos proprietários de disporem de parcelas de seus imóveis, uma vez que comumente 

eram vendidos na íntegra188. 

Tendo em vista as dificuldades dos fazendeiros de lidar com o trabalho livre, a situação da 

imigração sempre foi delicada e de reverberação internacional, como na Itália, que, em função 

dos arbítrios cometidos, solicitava ao parlamento de seu país que obstasse a vinda de seus 

nacionais para o Brasil. Este foi um acontecimento de relevo na alteração da legislação do país, 

em especial no estado de São Paulo, por ser um dos maiores receptores de imigrantes. Assim, a 

administração pública foi obrigada a admitir normas protetoras ao trabalhador do campo em 

contraposição aos excessos de seus empregadores, com vistas a manter o fluxo migratório, como 

a reestruturação do aparato policial (de maneira a afastar os delegados de polícia da autoridade 

dos grandes proprietários de terra e propiciar-lhes liberdade para sustentar a defesa dos direitos 

básicos dos laboradores) e, também, a implantação de aparelhos administrativos e judiciários para 

garantir o cumprimento dos contratos de trabalho por parte dos proprietários189. 

Atento às medidas inovadoras, Caio Prado afirmava que, se as crises eram constantes, 

dadas as já apontadas contradições do sistema, elas, naquele momento, concorreram para uma 

predisposição à diversificação das atividades de produção do país, com o objetivo de 

desvencilhá-la dos interesses meramente externos. Considerava curioso ser São Paulo, região 

monocultural cafeeira, a implementar medidas nesta direção. Acreditava que a administração 

                                                 
188 As crises constantes da agricultura, bem como a intervenção do estado, com vistas a revigorar a imigração, por 
meio da criação dos núcleos coloniais, contaram em benefício da pequena propriedade. Considerando-se o fato de 
que a política governamental visava a resolver situações imediatas, e não estruturais, de ampliação da pequena 
propriedade, acabou ficando circunscrita às crises de mão-de-obra, para ser abandonada em seguida. 
189 O autor indicava que a introdução do trabalho livre comprometeu a estabilidade de velhas regiões onde o 
rendimento da exploração já era menor, como as áreas cafeicultoras do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e até mesmo 
partes de São Paulo e regiões açucareiras do Nordeste. 
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pública assumiu neste empreendimento um importante papel, efetivando e ampliando “campos de 

experimentação”, de cultivo de produtos agrícolas variados, bem como “postos zootécnicos”, 

ações com efeitos econômicos bem posteriores. Observava que esta diversificação ocorreu 

também no setor da indústria manufatureira, alcançando um desenvolvimento de relativo peso e 

cujo progresso decorreu, entre outros motivos, dos desequilíbrios das contas externas. 

O autor demarcava que as finanças do país, logo nos primeiros anos após a proclamação 

da república, vivenciaram seu momento mais delicado até então. Mesmo não contando com 

grande resistência, o novo regime precisou de muitos anos para conter as agitações provenientes 

das alterações políticas e administrativas efetuadas. Isto porque “De império unitário o Brasil 

passou bruscamente, com a república, para uma federação largamente descentralizada que 

entregou às antigas províncias, agora estados, uma considerável autonomia administrativa, 

financeira e até política”. E, “Além disto, o caráter nitidamente militar do golpe republicano de 

15 de novembro de 1889 introduziu na política do país um novo elemento que antes não figurara 

nela senão muito discretamente: a espada”190 (HEB, p. 218). Com isto, o militar-político passou a 

assumir um papel de destaque no novo regime, incorrendo no uso freqüente das armas. 

Concomitantemente, o Brasil passou por uma grave crise financeira, decorrente do 

descontrole das emissões monetárias, que de início visaram ao atendimento do meio circulante 

em defasagem já nos últimos anos do império, intensificada pelo desenvolvimento econômico e a 

libertação dos escravos (a nova condição de assalariado exigia moedas para o pagamento), bem 

como pelas solicitações dos grandes proprietários. Estes, sentindo-se atingidos severamente pela 

libertação dos escravos, exigiam do governo imperial auxílio em forma de crédito para as 

lavouras. 

A opção pela emissão decorreu do fato de o novo regime, recém-instaurado e incerto 

sobre o modo como seria recebido, julgar não ser sensato renunciar a uma medida tão aguardada. 

Houve, de início, grandes receios de uma reação monárquica, avaliados pelo nosso historiador 

como uma apreensão sem fundamento. Assim, não apenas mantiveram as emissões do regime 

anterior como elas se ampliaram significativamente. Mas esta intensificação dos negócios 

                                                 
190 De acordo com José Ribeiro Jr., o retorno do ideal republicano no Brasil teve também ligação com o término da 
Tríplice Aliança em 1870, quando o Brasil manteve contato com o Uruguai e, em especial, com a Argentina. Nesse 
momento, surgiu “no cenário político brasileiro o elemento militar até então submisso a D. Pedro e ao seu estado-
maior de políticos no sentido de não terem acesso aos quadros político-administrativos. Ao contrário, nas repúblicas 
sul-americanas o militar ocupava posição de destaque” (RIBEIRO JR., 1984, p. 159). 
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desembocou logo na mais cabal especulação191, donde a existência da maioria das empresas 

ocorrer então somente no papel: “Chegaram a faltar nomes apropriados para designar novas 

sociedades, e inventaram-se as mais extravagantes denominações. Ao lado de projetos 

irrealizáveis, como estradas de ferro transcontinentais, grandes empresas de navegação, 

colonização de territórios mais afastados e inacessíveis do país, surgem negócios de todo 

disparatados” (HEB, p. 220). Não se questionava a viabilidade das empresas e, tendo em vista 

esta artificialidade, a crise explodiu em 1891 e se intensificou em 1892, com a falência de muitas 

instituições. Dada a impossibilidade de interromper repentinamente as emissões, a inflação 

perduraria nos anos posteriores. 

Havia, ainda, outro elemento abrasador da vida financeira e econômica do país: a 

desvalorização do café no mercado internacional, que vivenciava, naquele momento, uma crise 

de superprodução. O capital internacional, aproveitando-se da situação, lançou com força suas 

garras no comércio do produto, a exemplo do ocorrido na crise cafeeira de 1895. Todos os 

embaraços reunidos desembocaram na quebradeira financeira de 1898, quase repetindo a crise de 

1891-2. As falências se acumularam e o Tesouro ficou impossibilitado de honrar seus 

compromissos, de vez que a receita não atingia nem a metade da despesa. 

Para combater a crise, o governo lançou mão do expediente da moratória aos credores 

internacionais, já que o maior ônus referia-se aos compromissos assumidos com eles. A situação, 

com esta medida, suavizou-se temporariamente192, possibilitando a implantação de uma política 

restauradora, ditada pelos credores, e que legou ao país privações significativas: “As despesas 

públicas serão cortadas com grande prejuízo para a administração; os impostos agravados. 

Alienam-se bens públicos (assim como navios de guerra recentemente construídos), e serão 

                                                 
191 Surgiu um número elevado de novos empreendimentos de toda natureza: “Eram bancos, firmas comerciais, 
companhias industriais, de estradas de ferro, toda sorte de negócios possíveis e impossíveis. Entre a data da 
proclamação da república e o fim da aventura (1891) incorporar-se-ão no Rio de Janeiro sociedades com capital 
global de 3.000.000 de contos; ao iniciar-se a especulação, isto é, em novembro de 1889, o capital de todas as 
sociedades existentes no país apenas ultrapassava 800.000 contos. Quintuplicara-se quase este capital em pouco mais 
de dois anos!” (HEB, p. 220). 
192 Houve, de início, alguns apuros, mas, “Afinal, por intervenção do London & River Plate Bank e à custa de graves 
compromissos, chegou-se a um acordo com os portadores dos títulos brasileiros. O serviço das dívidas seria 
suspenso, pagando-se os juros a vencer nos próximos três anos com novos títulos de dívidas que se acrescentariam à 
dívida principal. Quanto às amortizações, elas somente seriam retomadas em 1911. Também se adiavam, 
convertendo-se em dívidas consolidadas, os pagamentos devidos por conta da garantia de juros de que gozavam 
várias companhias inglesas e francesas de estradas de ferro” (HEB, p. 222). Ainda segundo o historiador em pauta, 
este banco foi o grande beneficiário do acordo, o fiscalizador das reformas financeiras exigidas nas negociações. 
Solidificou-se, deste modo, a penetração dos interesses internacionais na vida econômica do país, agora expandida 
para a administração.  
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arrendadas ferrovias do estado”. Assim, “Constituir-se-á com estas medidas um fundo de 

amortização do papel-moeda, saneando-se a circulação e revigorando a moeda” (HEB, pp. 222-

3). Contudo, o repentino retraimento do meio circulante e o aumento do câmbio, como resultantes 

desse processo, arruinaram diversas iniciativas e debilitaram a vida financeira do país. 

Era possível, porém, constatar alterações: com a retomada do fluxo do capital 

internacional, as contas externas conseguiram se estabilizar, viabilizando uma ampliação do nível 

de vida do país, de forma que “Instalar-se-ão grandes e modernos portos, a rede ferroviária 

crescerá rapidamente, inauguram-se as primeiras usinas de produção de energia elétrica (de tão 

grande importância num país pobre de carvão mineral), remodelam-se com grandes obras as 

principais cidades (em particular o Rio de Janeiro, que muda inteiramente de aspecto). E tudo 

mais acompanhará este ritmo de crescimento” (HEB, p. 223). Para isto, concorreram o momento 

desafogado do comércio internacional e o revigoramento das inversões de capital externo. 

Contudo, não se enganando com a artificialidade do processo, nosso historiador advertia que este 

desenvolvimento não significou um passo capaz de conduzir o país à frente, uma vez que 

continuava submisso, em sua essência, aos antigos padrões da economia brasileira – produtor de 

poucos gêneros, sob a forma da grande exploração fundiária. A recém-nascida república não 

conseguia dar passos efetivos na direção de rompimento com o padrão instaurado na colônia e 

cristalizado no processo de independência. 

 

 

4.2 A Modernização no Atraso 

 

A “revolução” de 1930 exprime o término de um ciclo, o agrário-exportador, e o princípio 

de outro, da predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial, que paulatinamente 

gerou as bases para a acumulação capitalista industrial no país193, mas sem que esta se colocasse 

                                                 
193 Ao que acrescenta Francisco de Oliveira: “Ainda que essa predominância não se concretize em termos da 
participação da indústria na renda interna senão em 1956, quando pela primeira vez a renda do setor industrial 
superará a da agricultura, o processo mediante o qual a posição hegemônica se concretizará é crucial: a nova 
correlação de forças sociais, a reformulação do aparelho e da ação estatal, a regulamentação dos fatores, entre os 
quais o trabalho ou o preço do trabalho, têm o significado, de um lado, de destruição das regras do jogo segundo as 
quais a economia se inclinava para as atividades agrário-exportadoras e, de outro, de criação das condições 
institucionais para a expansão das atividades ligadas ao mercado interno. Trata-se, em suma, de introduzir um novo 
modo de acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto, que dependerá substantivamente de uma realização 
parcial interna crescente” (OLIVEIRA, 2003, P. 35). Nesse processo, “as leis trabalhistas fazem parte de um 
conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação. Para tanto, a população em geral, e 
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mediante a superação das formas antigas. Ou seja, a transição foi conciliatória, na medida em que 

preservou os antigos interesses agrários, ao mesmo tempo em que se mesclava com os 

emergentes interesses urbanos e industriais. Não houve, por decorrência, a destituição da esfera 

do poder das frações dominantes da fase antecedente. Esta transição, que não mexeu na estrutura 

latifundiária e permitiu o desenvolvimento da burguesia industrial, não comportou, por seu turno, 

a participação das classes populares nesse processo.  

Como clarifica Chasin194, é um modo particular de entificação, denominado por ele de via 

colonial, que implica o reconhecimento de formas de ser e ir sendo capitalista diferenciadas dos 

demais casos. Especificidade de constituição do capitalismo que não nega, mas nos afasta dos 

casos clássicos e prussianos e nos torna herdeiros de formas próprias de efetivação da produção 

material e dominação política. Aqui, o desenvolvimento capitalista ocorreu hipertardiamente, 

com a conciliação entre o “novo” (industrialização) e o “velho” (economia agroexportadora), 

excluindo as camadas populares. Ou seja, trata-se de um capitalismo que se amplia mediante a 

superexploração do trabalhado e cuja riqueza é apropriada por capitalistas subordinados às 

burguesias centrais, das quais não fizeram grandes esforços para se desvencilhar, ao contrário, a 

elas se aliaram na condição de subalternos. 

Burguesia que desconhece autonomia e o caminhar com suas próprias pernas e fez da 

subalternidade sua escolha. Como explicitava Caio Prado, com todas as letras, n’A revolução 

brasileira, não se podia considerar a existência de uma burguesia eminentemente nacional. Isso 

porque, “embora a burguesia brasileira, ou antes alguns de seus representantes, possam 

individualmente entrar em conflito com a poderosa concorrência de empreendimentos 

estrangeiros, e esse conflito se traduza eventualmente em ressentimentos contra o capital 

estrangeiro”, não se observavam “na situação brasileira circunstâncias capazes de darem a tais 

conflitos um conteúdo de oposição radical e bem caracterizada, e muito menos de natureza 

política. A ‘burguesia nacional’, tal como é ordinariamente conceituada, isto é, como força 

essencialmente antiimperialista e por isso progressista, não tem realidade no Brasil” (ARB, p. 

121). Pode-se afirmar que se trata de uma burguesia sem ideais revolucionários, que se verga aos 

                                                                                                                                                              
especificamente a população que afluirá às cidades, necessitava ser transformada em ‘exército de reserva’. Assim, 
“A regulamentação das leis do trabalho operou a reconversão a um denominador comum a todas as categorias, com 
o que, antes de prejudicar a acumulação, beneficiou-a.” (OLIVEIRA, 2003, p. 39). 
194 Exemplar é a análise deste autor, sobre o processo de objetivação do capitalismo brasileiro, tratada em nossa 
Dissertação (cujos elementos básicos reproduzimos), e que merece ser ampliada pela consulta à publicação de 
compilação de seus textos sobre a realidade brasileira Chasin (2000a). 
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ditames imperialistas, e por conta disso impossibilitada de atender às demandas sociais das 

classes trabalhadoras. É sobre a miserabilidade desta que as burguesias internas e externas 

acumulam seus exorbitantes lucros, realizando uma dupla exploração195.  

Essa forma de capitalismo, que encontrou na subalternidade a sua forma própria de ser, 

deita raízes no nosso passado histórico, tantas vezes destacado pelo historiador marxista. Não se 

pode perder de vista a íntima ligação do Brasil com os mercados internacionais, cuja economia 

esteve direcionada ao atendimento de interesses alienígenas, em contraste com os internos. Esse 

posicionamento foi visto por Caio Prado como óbice ao desenvolvimento de uma economia 

eminentemente nacional, apesar de reconhecer que em alguns momentos ela conseguiu despontar. 

A premissa econômica brasileira, calcada na produção de poucos gêneros para 

exportação, não mais casava com o desenvolvimento material que o país atingira. Não era mais 

possível amparar a economia nacional e nutrir a existência do país dentro do velho regime de 

produção, ainda que fosse apenas para manter o nível de então. O que se observava eram a 

paralisia e o declínio de parte considerável do país (a exemplo da região amazônica). Entretanto, 

reconhecia que certos setores, em função de circunstâncias especiais, desenvolviam certas formas 

econômicas de ordem secundária em relação ao sistema produtivo fundamental do país. Essas 

formas encaminhavam o Brasil para uma economia de cunho nacional, isto é, “uma organização 

destinada a mobilizar e coordenar os recursos e o trabalho do país em função precípua da 

existência dos indivíduos e da comunidade nela enquadrados; e não servir antes interesses 

estranhos”. Diversamente, “Não era isto que ocorria no Brasil, e nunca fora desde os primórdios 

de sua formação” (HEB, p. 288). 

No desdobramento da questão, afirmava que o desenvolvimento dessa economia nacional 

estava se viabilizando pela formação e crescimento de um mercado interno. Contribuiu para isto a 

ampliação populacional e a melhora do seu nível de vida. Visualizava no fim da escravidão um 

fator de grande significado para essa alteração, de vez que “transformou de um golpe quase um 

                                                 
195 Completando o quadro, pode-se afirmar, de acordo com Chasin (2000a), que a forma como nossa burguesia 
exerce o poder político é decorrência da particularidade histórica de sua constituição mesquinha e limitada. Incapaz, 
assim, de articular desenvolvimento econômico com progresso social, a burguesia brasileira realiza, no plano 
político, as formas mais reacionárias e antidemocráticas de dominação, assumindo “nos tempos de paz” a forma de 
“autocracia burguesa institucionalizada”, e nos “tempos de guerra”, a “bonapartista”, a exemplo da ditadura militar 
de 1964. Ainda segundo o autor, essas formas de dominação política burguesa movem-se e se alternam entre os 
variados níveis do bonapartismo e da autocracia burguesa institucionalizada, o que se percebe na nossa história 
republicana como um todo. Os golpes de 1937 e 64 são vistos como dois exemplos singulares de manifestação da 
forma bonapartista de poder no Brasil, e os períodos 1945-6 e 1982, como períodos de transição à autocracia 
burguesa institucionalizada.  
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milhão de indivíduos, até então meros instrumentos de trabalho e produção, em consumidores 

efetivamente ou pelo menos potencialmente presentes no mercado”. A imigração também foi 

considerada: “Não foi menor o efeito da imigração maciça de trabalhadores europeus, de nível 

nitidamente superior ao do antigo trabalhador brasileiro” (HEB, pp. 288-9). Aliava-se a estes 

fatores o desenvolvimento das comunicações e transportes, bem como da indústria, gerando 

acesso a diversos produtos antes distantes de seu horizonte ou mesmo inexistentes. 

Dado o caráter exógeno da economia brasileira, esse aumento das necessidades teve de 

contar com importações contínuas, gerando descontrole financeiro crescente. Este descontrole 

serviu como incentivo à produção interna e à sua variedade, levando-a a, com o tempo, aumentar 

o atendimento da população quanto a itens antes importados. Antes do segundo conflito bélico 

mundial muitas importações foram coibidas, a exemplo dos combustíveis e do trigo, assim como 

matérias-primas industriais, produtos químicos, manufaturas semiprocessadas, drogas e 

medicamentos, algumas manufaturas de metal, motores, máquinas e veículos, aparelhos e 

utensílios especializados de certa complexidade. Também na agricultura notava-se uma variação 

crescente de atividades, paralelas à produção de gêneros voltados para o mercado externo, 

direcionadas para o mercado interno, como de cereais (exceto o trigo), hortaliças, derivados 

animais (como manteiga, leite, ovos), vinhos e frutas de mesa européias. Tratava-se de gêneros 

antes adquiridos praticamente apenas no exterior e cuja demanda, naquele momento, era suprida 

na sua quase totalidade pela produção nacional. Todavia, indicava que “é nas indústrias 

manufatureiras que esta transformação econômica é mais sensível e profunda”. Isto porque “A 

indústria nacional veio progressivamente substituindo com seus produtos a importação de quase 

tudo o que diz a respeito a bens de consumo corrente; inclusive, depois da Segunda Guerra 

Mundial, os bens duráveis e parte já significativa dos bens de produção” (HEB, pp. 289-90). 

Caio Prado especificava que esta nova situação estava se configurando com certa força 

desde o início do século XX. Todavia, no percurso do primeiro conflito bélico mundial, de 1914 a 

1918, ela tomou amplitude, em decorrência dos distúrbios do mercado internacional e do caráter 

externo do atendimento das necessidades do país. Por conta disso, o Brasil teve de resolver a 

deficiência da sua produção. Entretanto, após a Guerra, ela foi constrangida pelo incentivo dado à 

produção de gêneros faltantes no mercado internacional, a exemplo do café, onerando a produção 

nacional, em especial, a indústria manufatureira, voltada para o mercado interno. 
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Essa volta ao pretérito não anulava o fato de que a economia nacional ganhou peso e 

prosseguia sua trajetória, já que agora estava entremeada de alterações significativas, como a 

modernização comercial e de distribuição, ainda que singela; o progresso da pequena propriedade 

rural em algumas localidades, possibilitando o abastecimento de parte do consumo interno; as 

aglomerações urbanas, provenientes do desenvolvimento industrial. Alterações estas 

intensificadas no pós-1930, já que a crise mundial de outubro de 1929 reverberou intensamente 

no país: o preço dos gêneros – em especial do café, que sustentava a vida econômica brasileira – 

declinou intensamente, gerando sérias conseqüências, como as já apontadas; a entrada de capital 

sofreu interrupções, desequilibrando as finanças externas. Toda esta situação levou o país a um 

déficit vultoso196. Como decorrência, houve a diminuição brusca das importações, mas, em 

contrapartida, o incentivo à produção interna de produtos tanto agrícolas quanto industriais, não 

obstante os sérios apuros vivenciados naquele momento. Ampliou-se, mais uma vez, a marcha de 

nacionalização da economia brasileira. Assim, a crise do sistema econômico tradicional brasileiro 

redundou, novamente, no desenvolvimento de uma economia mais direcionada para os interesses 

próprios do país, ainda que sob estorvos e retrocessos ao passado. 

O redirecionamento da economia para o atendimento de interesses internos desencadeou a 

reação de forças influentes e de grande poder, que insistiam em conservar o país no rumo 

tradicional. “Sintoma disso, entre outros, é a concentração de esforços da política oficial no 

empenho de desenvolver a produção de novos gêneros exportáveis em substituição dos antigos, 

em decadência, e restaurar assim o perdido equilíbrio do velho sistema.” (HEB, pp. 292-3) 

Contudo, somente o algodão atingiu relevância, mas sua situação foi comprometida com o 

fechamento dos mercados dos países do Eixo, na Segunda Guerra Mundial. Tendo em vista a 

situação do café (de 1931 até próximo à Guerra, incineraram-se ou se jogaram ao mar 

aproximadamente 80 milhões de sacas, ou seja, quatro milhões e 800 mil toneladas) e dos demais 

produtos, as possibilidades do país como exportador para o mercado internacional ficaram 

comprometidas. 

                                                 
196 Segundo o autor, “A moeda se desvaloriza rapidamente apesar das restrições cambiais adotadas; o valor da libra 
esterlina em mil-réis sobe de 40, em 1929, para quase 60 em 1934 (e não foi maior devido à desvalorização da 
própria libra esterlina em 1933). No mercado livre de câmbio, restabelecido parcialmente em 1934, o valor da libra 
saltará imediatamente para 73$000. O serviço das dívidas externas é suspenso, e um rígido controle cambial dosará 
com rigor as remessas e pagamentos no exterior”. Houve o corte das importações: a “média anual no qüinqüênio 
1926-1930 fora de 5.460.000 toneladas, no qüinqüênio 1931-35 cai para 3.830.000” (HEB, p. 292). 
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Conclusão: o processo tradicional sob o qual se erigia a economia brasileira mostrava-se 

incapaz de atender às novas necessidades do país. Sua entrada em desagregação datava, em 

especial, do período após 1930, quando o Brasil se viu radicalmente impedido de cumprir seus 

compromissos197. Mesmo os capitais aplicados em atividades privadas também passaram, após 

esse período, por revezes, tendo em vista que os empreendimentos que operavam aqui tiveram 

seus dividendos congelados e ficaram sem condições de enviá-los por ausência de cobertura 

cambial198. Para nosso historiador, as crises contínuas demonstravam que a antiga base exógena 

não mais dava conta de sustentar o país. E, sendo contínua e crescente, revelava que não era 

circunstancial, e sim incrustada em nossa evolução. Mas, ainda assim, o direcionamento da 

economia no caminho nacional era constantemente comprometido por fatores políticos e sociais 

de grande poder que obstavam seu pleno desenvolvimento. Situação plenamente compreensível, 

considerando-se os séculos de domínio de tal sistema econômico. 

Por seu turno, as alterações, ainda que parciais, foram realizadas de maneira imperfeita, e 

na maioria das vezes contando com artifícios: “Exemplo flagrante disso encontramos na indústria 

manufatureira que se desenvolveu no passado, e em período tão importante como foi aquele de 

sua formação, ao acaso de tarifas alfandegárias ditadas muito mais por necessidades do Tesouro 

público que pelo objetivo deliberado de estimular empreendimentos nascentes capazes de 

vingarem e se manterem no futuro com suas próprias forças”. Também se contam entre os ardis 

as desvalorizações cambiais e fatores estranhos, como os dois conflitos bélicos mundiais. Com 

isto, facilitava-se a criação de empreendimentos fictícios e o êxito de indústrias que substituíssem 

qualquer produto antes importado, ainda que sua produção fosse de baixa qualidade. Como 

conseqüência, obteve-se um “crescimento industrial desordenado, desconexo, mal-estruturado e 

fundamentado”. Isto porque os distintos setores do nosso parque industrial não progrediram numa 

articulação harmônica, um em função do outro. Diversamente, “Cada indústria nascerá pelo acaso 

                                                 
197 Conforme Caio Prado, “Tal impossibilidade provinha /.../ da situação financeira e da nossa deficitária balança de 
contas externas. No setor das dívidas públicas, chegou-se ao repúdio puro e simples da maior parte das obrigações. O 
simples serviço de juros já ultrapassava largamente as disponibilidades do país e não era materialmente possível 
satisfazê-lo. E assim sucessivamente, em 1934, 1940 e ainda em 1944, os credores estrangeiros do Brasil foram 
obrigados a aceitar cortes drásticos de seus créditos que se reduziram a uma pequena fração de seu valor nominal” 
(HEB, p. 297). 
198 De acordo com o historiador, “Para avaliar a situação dos capitais estrangeiros invertidos em atividades privadas 
brasileiras nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, pode-se tomar como ponto de referência os ingleses, os mais 
importantes na ocasião, e cuja remuneração média foi em 1940, segundo cálculo do South American Journal (então 
ainda tradicional órgão oficioso dos interesses britânicos em nosso continente) de 0,96% apenas. E observe-se que 
mesmo esta magra remuneração se fazia com incalculáveis sacrifícios do Brasil, que para realizá-la abria mão da 
importação de artigos básicos e essenciais para sua subsistência e desenvolvimento” (HEB, pp. 297-8). 
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de circunstâncias fortuitas e objetivando atender a alguma pequena necessidade incapaz de ser 

satisfeita pela importação; e permanecerá por isso isolada, continuando a depender muitas vezes, 

no essencial, da importação”. Ou seja, “Indústrias de expressão e significação econômicas 

secundárias terão por isso precedência sobre outras fundamentais, o que se observa em particular 

na debilidade e insuficiência, ainda hoje tão sentidas, das nossas indústrias de base: metalurgia, 

mecânica, química etc.” (HEB, pp. 298-9). 

Em crítica ao modelo implantado, advertia que, se a desvalorização monetária garantia a 

vida dessa débil indústria, sustentada pela alta dos preços de seus produtos, paralelamente ela a 

obstava, já que elevava o preço do material que necessitava importar, como o maquinário não 

produzido no Brasil. Isto dificultava a modernização das indústrias e o surgimento de novas, 

tendo em vista o favorecimento de que gozavam. Com isto, a evolução econômica brasileira se 

debatia com as contradições do seu passado colonial, que ainda perseveravam, e as forças que 

almejavam conduzir o país a rumos renovadores. Reminiscências do antigo sistema que no post 

scriptum de 1976 à obra História econômica do Brasil o autor considerava a base dos embaraços 

que atingiam a vida econômica brasileira. 

 

4.3 A Infância da Industrialização Brasileira 

 

Para compreender o processo de formação de capitais no país e os graves problemas 

enfrentados pela industrialização brasileira em sua marcha de desenvolvimento, faz-se necessário 

retornar no tempo: Caio Prado ressaltava que a industrialização brasileira viveu uma longa lacuna 

entre o seu início artesanal na colônia e a maquinofatura moderna. A primeira declinou e 

praticamente se nulificou antes que a segunda aparecesse. Reafirmava a idéia de que a abertura 

dos portos, em 1808, havia sido decisiva para o degringolar da primitiva indústria de então, tendo 

em vista que não abriu apenas os portos, mas admitiu a concorrência de mercadorias estrangeiras 

(de melhor qualidade, maior variedade e custos inferiores) em pé de igualdade com as nossas, 

favorecidas pelas reduzidas tarifas alfandegárias (15% ad valorem) que vigoraram até 1844. 

Assim, as frágeis manufaturas brasileiras não tiveram espaço para se desenvolverem, já que 

pesavam contra elas também as parcas condições sociais e econômicas do Brasil. Quando uma 

nova conjuntura possibilitou sua restauração, ela teve de principiar, uma vez ausentes uma forte 
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herança manufatureira, uma situação econômica favorável e, especialmente, recursos humanos 

qualificados.  

Além desses fatores, outros embaraçaram o progresso da indústria brasileira, como a 

insuficiência energética. O país apresentava carência de carvão de pedra, cujas jazidas eram 

insuficientes e de débil exploração. Não era novidade o fato de energia farta ser fundamental para 

o desenvolvimento da indústria maquinofatureira, mas “não podiam fornecê-la entre nós, em 

quantidade apreciável, nem a lenha nem a força motriz da água ou do vento que eram as únicas 

fontes (além da humana e da animal) que então possuíamos” (HEB, p. 257). Faltava, ainda, outro 

quesito primordial, além da debilidade energética, para a estruturação de uma indústria moderna: 

a siderurgia. Tínhamos matéria-prima em profusão, sendo o Brasil um dos maiores possuidores 

de reservas de ferro do mundo (em quantidade e qualidade), contudo, localizadas em lugares de 

acesso complicado aos centros consumidores. Também a falta de carvão mineral obstava o seu 

aproveitamento, ainda que substituído parcialmente pelo vegetal. 

O limitado mercado consumidor do país foi, entretanto, o que inviabilizou 

prioritariamente a indústria nacional moderna, uma vez que era incapaz de absorver em grande 

quantidade as mercadorias produzidas, exigência própria da maquinofatura. Neste caso 

específico, a situação brasileira era desfavorável, tendo-se em vista o quadro econômico e 

demográfico, acrescido da baixa condição de vida da maior parte da sua população; condições, 

ainda, exacerbadas pela estrutura fragmentada das distintas regiões do país, amplamente 

separadas entre si pela ausência de transportes suficientes, bem como pelo fato de o 

direcionamento econômico do Brasil ser exógeno. Tudo isto constrangeu uma real convergência 

do país e a formação de uma estrutura de comunicação interna (já dificultada pela natureza). A 

população ficou, assim, articulada em reduzidos núcleos afastados uns dos outros. Essa situação 

do mercado consumidor não oferecia grandes atrativos à indústria.  

Mesmo assim, a indústria contou com alguns fatores que vieram em seu favor, como o 

apuro do país para arcar com o pagamento no exterior das manufaturas de que necessitava, já que 

as exportações (fonte com que contava para pagar suas contas no estrangeiro) não 

acompanhavam a cadência das necessidades e ampliação da população. Fato visibilizado, em 

especial, no déficit da balança externa e que prosseguiu até meados do século XIX. Esse 

descontrole incorreu na queda monetária contínua, situação comum na evolução das finanças 
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brasileiras desde a independência. O declínio ocasionou o aumento dos preços das mercadorias 

importadas, incentivando, por seu turno, a produção nacional.  

A elevação sucessiva das tarifas alfandegárias, a partir de 1844, foi outro fator de 

estímulo, ainda que esta fosse motivada, antes de tudo, pelos interesses financeiros do Tesouro 

público. Somava-se a produção do algodão, que beneficiou sobremaneira a indústria têxtil (esta 

foi, por muito tempo, a indústria de relevo do país) e, por fim, o grande contingente de força de 

trabalho disponível e o seu preço reduzido, pois sua baixa qualificação era contrabalançada pela 

remuneração diminuta. Esses foram os motivadores do progresso da industrialização no Brasil, 

em particular a têxtil, na segunda metade do século XIX, que ficou mais no âmbito local, restrito 

ao abastecimento de mercados de curto alcance.  

A indústria nacional vivenciou sua primeira arrancada substancial no último decênio 

(1880-9) do governo imperial, correspondendo ao agravamento da situação econômica do país199. 

Esse desenvolvimento se estendeu na república, em decorrência da euforia de iniciativas dos anos 

iniciais do então recente regime, e a súbita queda de câmbio veio em seu auxílio. Contou ainda 

com o desequilíbrio das forças conservadoras do império, o qual propiciou a implantação de uma 

política mais favorável à produção brasileira. Houve, também, o aumento contínuo das tarifas 

alfandegárias, agora com o propósito de proteger a indústria nacional200. No entanto, este 

progresso foi barrado pela grave crise financeira pela qual o país passou e pela revalorização da 

nossa moeda, após 1898. Entretanto, “a política de saneamento financeiro as compensará com um 

fator que sobretudo no futuro será para elas de grande significação: é a cobrança em ouro de uma 

porcentagem dos direitos alfandegários, a chamada ‘cláusula ouro’”. Tratou-se de uma medida, 

implantada para possibilitar ao Tesouro público cumprir com seus compromissos no exterior 

“sem sofrer as contingências das oscilações cambiais”, mas implicando um aumento significativo 

de tarifas. Esta iniciativa “funcionaria no futuro como um reforço da barreira tarifária em 

conseqüência de qualquer nova depreciação cambial, o que aliás se verificará continuamente daí 

por diante” (HEB, p. 260). 

                                                 
199 Os dados apresentados são: “O número de estabelecimentos industriais, de pouco mais de 200 em 1881, ascende 
no último ano da monarquia para mais de 600. O capital invertido sobe então a 400.000 contos (cerca de 25 milhões 
de libras), sendo 60% na indústria têxtil, 15% na de alimentação, 10% na de produtos químicos e análogos, 4% na 
indústria de madeira, 3,5% na de vestuário e objetos de toucador, 3% na metalurgia” (HEB, p. 259). 
200 O autor informava: “Entre 1890 e 1895 serão fundadas 425 fábricas, com inversão de mais de 200.000 contos, isto 
é, 50% do total invertido no começo do período” (HEB, p. 260). 
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A industrialização no país não se deu uniformemente, sendo que São Paulo alcançou um 

expressivo índice de concentração em pouco tempo201, situação que se ligava às condições 

propícias que esta região oferecia. A primordial delas foi o desenvolvimento que o estado 

alcançou devido ao sucesso da produção cafeeira, resultando em bonança e grande contingente 

populacional. A imigração contribuiu com a competência técnica da mão-de-obra européia, mais 

qualificada que a brasileira, recém-saída da escravidão ou situações equivalentes. E outra de 

grande valor foi a profusão de energia hidráulica, utilizada na forma de eletricidade202.  

A estrutura industrial brasileira, em 1907, manteve a mesma base anterior no que dizia 

respeito às suas atividades, isto é, permaneceu a primazia das indústrias alimentícia e têxtil. E, 

além disso, a desconcentração entre elas, excetuando-se as de fiação e tecelagem de algodão, lã e 

juta. No geral, sobressaíram pequenas oficinas, com poucos trabalhadores e reduzida inversão de 

capital. Contudo, a Guerra de 1914-18 propiciou um salto para nossa indústria, tendo em vista a 

interrupção do abastecimento de manufaturas estrangeiras e o declínio do câmbio, que 

diminuíram a concorrência externa203. 

Com esta ampliação, a indústria nacional atingiu um papel de destaque na economia, uma 

vez que produzia, naquele momento, uma parte considerável das manufaturas de uso no país, 

afastando a importação de produtos estrangeiros semelhantes. Isto contou como elemento de 

relevo para a estabilidade das nossas contas externas, bem como a estabilidade financeira. 

Todavia, avaliava que, se isto garantiu maior segurança à indústria, concomitantemente foi 

                                                 
201 Segundo o autor, “Em 1907 realiza-se o primeiro censo geral e completo das indústrias brasileiras. Serão 
encontrados 3.258 estabelecimentos industriais com 665.663$000 de capital, e empregando 150.841 operários. 
Quanto à distribuição geográfica da indústria, 33% da produção cabiam ao distrito federal (capital da república, a que 
se podem acrescentar os 7% do estado do Rio de Janeiro, vizinho e formando geograficamente a mesma unidade); 
16% a São Paulo e 15% ao Rio Grande do Sul. Nenhum outro estado alcançará 5%. Com exclusão do Rio de Janeiro, 
que continuava, como sempre fora no passado, a encabeçar a produção industrial, a transformação desde o tempo do 
império fora considerável. Seria particularmente notável o caso de São Paulo que se tornaria logo maior produtor do 
país, com grande parcela de 40% do total” (HEB, p. 260). 
202 Conforme o historiador, “A primeira usina elétrica paulista (empresa internacional com capitais ingleses, belgas e 
franceses, e sede em Toronto, Canadá) começa a funcionar em 1901, com um potencial de 8.000 HP” (HEB, p. 261). 
203 Para ele, “No primeiro grande censo posterior à Guerra, realizado em 1920, os estabelecimentos industriais 
arrolados somarão 13.336, com 1.815.156 contos de capital e 275.512 operários. Destes estabelecimentos, 5.936 
tinham sido fundados no qüinqüênio 1915-19, o que revela claramente a influência da Guerra”. Já no que se referia à 
natureza dessa indústria, recenseada no período acima indicado, ela permaneceu mais ou menos a mesma de 1907, 
tanto no que concernia “à sua dispersão como à distribuição percentual da produção”. A alteração mais visível, a seu 
ver, foi o alcance de primeiro lugar das indústrias alimentícias, “que passam de 26,7% da produção, em 1907, para 
40,2% em 1920”, tendo como motivador o surgimento da indústria de congelamento de carnes, que atingiu grande 
êxito pelo consumo intenso dos países em guerra. De modo que “a exportação brasileira de carnes, nula antes do 
conflito, sobe em 1918 para 60.509 toneladas anuais. Esta indústria localiza-se no Rio Grande do Sul, o principal 
centro pecuário no país desde o século XVIII, e em São Paulo, que conta não somente com seus rebanhos, mas com 
os do Triângulo Mineiro, Mato Grosso e também Goiás” (HEB, pp. 261-2).  



217 
 

motivador de sua paralisia, sobrevivendo que estava de altas tarifas alfandegárias e 

desvalorizações cambiais sucessivas. Isto porque “Não terá havido para elas a luta pela conquista 

e alargamento de mercados que constitui o grande estímulo das empresas capitalistas, e o 

responsável principal pelo progresso vertiginoso da indústria moderna”. No caso brasileiro, 

podia-se afirmar que os mercados vinham ao seu encontro, pois a condição financeira do país 

obstava a aquisição de mercadorias no estrangeiro. Assim, inexistia uma concorrência de fato 

entre os distintos produtores nacionais, cujos recursos também eram parcos para negócios 

vultosos. Desse modo, “Os industriais brasileiros viverão em família; família pacífica em que 

fraternalmente se repartem as oportunidades” (HEB, p. 262), fator este limitador do nosso 

progresso industrial. 

Em explicitação do processo em curso, o autor afirmava que a operação desordenada das 

tarifas e da desvalorização monetária incentivou indústrias completamente ilusórias, centradas em 

meras “atividades de ajustamento de peças”, dependentes de abastecimento exterior e distantes de 

tudo, compreendendo a matéria-prima, a maquinaria e os materiais semiprocessados. Assim, se as 

tarifas e a desvalorização monetária garantiam a permanência da indústria, ao mesmo tempo a 

desequilibravam, pois encareciam o material de que necessitava, vindo de fora, a exemplo da 

maquinaria que todas elas demandavam e não era produzida no Brasil. Visualizava nessa situação 

uma grave barreira ao aprimoramento das indústrias nacionais, bem como o ocorrido com as já 

erigidas que, mesmo quando ultrapassadas, contavam com benefícios que dificultavam o 

estabelecimento de novos rivais. 

Toda essa condição, acrescida da conjuntura geral do Brasil, que permanecia igual, 

embora em menor proporção (veja-se a fragilidade do mercado interno, debilidade nos 

transportes, carência técnica, entre outros), explicava o baixo rendimento qualitativo da indústria 

brasileira, tendo em vista a inexistência de um desenvolvimento técnico “sustentado”, condição 

primordial da moderna indústria, e a imprescindível “concentração da produção”. Para Caio 

Prado, era claro que as indústrias brasileiras reproduziam o passado quanto à dispersão, baixo 

rendimento e produção limitada. 

Outro fator responsável pela frágil posição da indústria brasileira foi a escassez de 

capitais. O reduzido nível econômico do Brasil e, em especial, as debilidades estruturais 

contribuíam para o vagaroso processo de capitalização, comprometendo a formação de um 

efetivo mercado de capitais. Isto porque o seu florescimento exigia um nível apreciável de 
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bonança financeira de camadas significativas da população, o que no Brasil era impossível, 

considerando-se a situação econômica e social dominante no país: a poupança popular era 

precária e mal atendia aos empréstimos públicos. O estado, por sua vez, carente de recursos e 

aparecendo como uma oportunidade de aplicação mais sólida e garantida, atraía para si as 

disponibilidades das simplórias poupanças acumuladas. Desse modo, as indústrias podiam contar 

apenas com o investimento individual de seus principiadores204.  

Daí nosso autor afirmar que a acumulação capitalista no país era ainda “um fato 

individual restrito”: Os que aplicaram na indústria foram aqueles que juntaram fundos o bastante 

para se instalar nela por sua própria conta e de forma independente. Caio Prado evidenciava que 

estes fundos vieram, nos casos de alguns, dos lucros da lavoura, em especial a cafeeira, 

particularmente após 1907 (em função da política de valorização, quando o café propiciava lucro, 

mas o seu cultivo havia sido limitado e se temia uma nova crise). Era notório, a seu ver, o 

progresso da indústria depois de 1910, que contou com este afluxo. Já outros adquiriram riqueza 

nas fases de larga atividade financeira (quando o crédito amplo favorecia a especulação), por 

exemplo, no momento logo após a instauração da república. Os que conseguiram sobreviver ao 

jogo da bolsa e do câmbio acumularam, e parte dessa renda destinou-se à indústria. Contudo, “É 

preciso não esquecer nestas ocorrências e outras semelhantes do papel das emissões de moeda 

fiduciária, realizadas ou para alimentar o crédito e o giro dos negócios ou, mais freqüentemente, 

para atender às necessidades do Tesouro público”.  

Os “excessos do meio circulante, que sempre ocorrem quando as máquinas de imprimir 

moeda começam a funcionar para atenderem a gastos públicos indiscriminados e excessivos, ou 

para tenderem à especulação, vão acumular-se nas mãos de privilegiados momentaneamente bem 

situados e dão margem para a formação de capitais que, de preferência, procurarão a indústria, 

sempre próspera nestes momentos graças à desvalorização paralela da moeda”. Isto ocorreu 

especialmente no transcorrer da Primeira Guerra Mundial – fase de elevadas emissões – e logo 

depois de seu término (até 1924), momento de interrupção do “jorro emissor”. Tendo em vista o 

                                                 
204 Como anotava o autor, “Isto se observa particularmente no fato de pertencerem a firmas individuais (sociedades 
de pessoas e não de capitais) 42% do capital empregado na indústria brasileira em 1920, segundo o censo desse ano. 
E mesmo as sociedades anônimas são-no quase sempre muito mais de nome do que de fato; o seu capital pertence 
efetivamente, no mais das vezes, a simples indivíduos, famílias ou pequeníssimos grupos, a que se associam quando 
necessário alguns sócios fictícios para completar o número de sete que a lei exige como mínimo das sociedades 
anônimas. São certas vantagens práticas, e algumas fiscais, que levam a preferir esta forma de sociedade mesmo 
quando realmente se trata de firmas individuais. Isto se verifica no Brasil, embora mais atenuadamente, até hoje” 
(HEB, p. 264). 
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aumento dos preços, não seguidos pelos salários e demais rendimentos fixos, desvelava-se uma 

das faces cruéis do processo de acumulação capitalista brasileiro que onerava ainda mais os 

trabalhadores já duramente castigados: “a acumulação capitalista se faz efetivamente à custa de 

um empobrecimento relativo da massa da população, sobretudo de suas classes trabalhadoras, e 

um acréscimo de exploração do trabalho. Será esta a verdadeira origem dos novos capitais 

formados”. Ao que ironizava: “É o que na linguagem técnica dos economistas ortodoxos se 

denomina ‘poupança forçada’, se bem que se trate no caso de um tipo curioso de poupança, pois 

quem ‘poupa’ são os trabalhadores, mas quem se apropria da ‘poupança’ assim realizada são os 

capitalistas, seus empregadores...” (HEB, pp. 264-5). 

Outra fonte também importante do processo de acumulação foi aquela oriunda dos lucros 

advindos da própria indústria e do comércio e determinada, em especial, pelo aspecto particular 

de seus possuidores. De acordo com Caio Prado, a observação dos nossos industriais mostrava 

que uma parte deles era composta de indivíduos de origem simples que, mediante a implantação 

de estabelecimentos, de início modestos, adquiriram, por meio de lucros elevados das fases de 

bonança e da manutenção de um ínfimo padrão de vida, o armazenamento dos fundos suficientes 

para intensificar seus empreendimentos205. Isto explicava a pulverização de um grande número de 

pequenas indústrias, a desconcentração da produção industrial do país, bem como a fragilidade 

dessas indústrias assentadas sob condições financeiras limitadas e insuficientes. 

Todos os aspectos apresentados levaram à constatação de que a indústria brasileira 

apresentava uma inconsistência estrutural, tendo em vista que o seu rumo estava condicionado e 

submetido às variações de fatores completamente externos e sobre os quais não tinha domínio, o 

comércio estrangeiro e o balanço das contas externas, assim como a situação das finanças 

públicas e a cadência das emissões com vistas a garantir os gastos do estado206. 

                                                 
205 Conforme Caio Prado, “Este será o caso, em particular, de imigrantes estrangeiros, colocados em situação social 
que lhes permitia tal regime de vida”. A seu ver, parte significativa da nossa indústria “encontrou-se logo nas mãos 
de adventícios de recente data ou seus sucessores imediatos – os Matarazzo, Crespi, Jaffet, Pereira Ignácio etc. E se 
formou assim por pequenos e sucessivos concursos de economias duramente reunidas” (HEB, p. 265) 
206 Qualquer situação propícia das finanças externas brasileiras ressoava gravemente na indústria. Isto foi notório, em 
particular, no pós-Primeira Grande Guerra, quando a bonança decorrente do período do embate prosseguiu, graças, 
em especial, à desvalorização da moeda e a vultosas emissões. Contudo, “em 1924 inverte-se a situação: cessa a 
política de emissões, a moeda se revaloriza e, depois de algumas oscilações, estabiliza-se a partir de 1927. Doutro 
lado, o comércio externo se fortalece com o aumento do valor das exportações (devido sobretudo à política de 
valorização do café); e intensifica-se o afluxo de capitais estrangeiros (empréstimos públicos, inversões privadas). 
Estas circunstâncias determinarão uma situação folgada das contas externas do país. /.../ Esta situação atingirá 
profundamente a indústria que não poderá mais fazer frente à concorrência estrangeira /.../. A importação de artigos 
manufaturados, que vinha em declínio ou permanecia estacionária desde antes da Grande Guerra, cresce subitamente, 
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Demarcava que no pós-Primeira Guerra a indústria brasileira desenvolveu o setor das 

indústrias subsidiárias de potentes empreendimentos estrangeiros. Tratava-se geralmente de 

empresas que já atuavam havia tempos no Brasil comercializando seus produtos e que agora se 

fixavam aqui como meio de esquivar-se das tarifas alfandegárias, utilizar a força de trabalho de 

valor ínfimo, ou mesmo pelo transporte facilitado. Eram extensões de suas matrizes, um 

departamento de finalização de produtos: a parte primeira era desenvolvida na matriz e, na 

seqüência, na filial brasileira. Havia, inclusive, muitos ramos em que competia à filial brasileira o 

armazenamento da produção realizada na matriz, a exemplo das indústrias farmacêutica e 

química. Eram diversas as modalidades das subsidiárias207, instaladas no país já antes da Primeira 

Grande Guerra. Mencione-se a Pullman Standard Car Export Corporation, a primeira de porte, 

que implantou oficinas de montagem de material ferroviário, assentadas, em 1913, no Rio de 

Janeiro. Mesmo durante o combate bélico, várias indústrias subsidiárias migraram para cá, mas 

de cunho distinto, por exemplo, frigoríficos, empresas que objetivavam a utilização da carne 

brasileira, produto aqui farto, para exportação para a Europa, descartando o mercado interno, 

como Wilson & Company, Armour, Swift, Continental, Anglo. Tanto esta indústria quanto as de 

conservas, em sua maioria, era formada de subsidiárias de empresas internacionais de porte, em 

especial norte-americanas208.  

O autor, contudo, não deixou de reconhecer que os empreendimentos estrangeiros tiveram 

um papel importante na implantação de uma indústria de base, ainda que modesta, “capaz de 

iniciar aqui mesmo a elaboração da matéria-prima e a produção do material semi-elaborado, e 

mesmo a maquinaria destinados às diferentes indústrias que trabalham diretamente para o 

consumo final” (HEB, p. 268). Mas, concomitantemente, sublinhou os empecilhos para a 

implantação da metalurgia do ferro, de importante papel numa economia auto-sustentada: além 

                                                                                                                                                              
desbancando em muitos terrenos e atingido em quase todos a produção nacional. O período que vai de 1924 a 1930 
será uma fase sombria para as indústrias brasileiras; muitas fracassam e perecem, e todas ou quase todas se manterão 
muito próximas do nível mínimo de subsistência” (HEB, p. 266). 
207 A General Motors e a Ford Motor Company implantaram em São Paulo “oficinas para montagem de veículos 
motores com peças importadas de suas fábricas norte-americanas; aos poucos, algumas destas peças ou partes dos 
veículos foram sendo fabricadas nessas oficinas. Na fabricação de pneumáticos, a borracha era toda elaborada no 
Brasil, mas as lonas se importavam. Um caso extremo era a indústria de cimento, em que a matéria-prima e sua 
elaboração é toda nacional; mas ainda aí o combustível (o óleo, que entra com 70% no valor do produto) se 
importava” (HEB, p. 267). 
208 Como indicava, “Só as norte-americanas (são as mais numerosas, mais importantes e únicas de que possuímos 
dados completos) somam 16, todas de grande vulto, estabelecidas entre 1919 e 1932. Os ramos principais da sua 
produção são: veículos motores, produtos farmacêuticos e químicos, aparelhamento elétrico, alimentação (farinha, 
conservas etc.)” (HEB, p. 267). 
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das dificuldades de acesso às jazidas e da baixa qualidade de nosso carvão mineral (de forma que 

a metalurgia principiou de fato no Brasil apenas durante e após a Primeira Guerra Mundial), 

somou-se o domínio estrangeiro sobre as jazidas de ferro brasileiras. Diversos desses grupos, 

anteriores à Guerra, obtiveram as imensas áreas desse minério, localizadas em Minas Gerais. 

Uma empresa que se destacou nesse tocante foi a Itabira Iron Ore Co., ligada às casas Rothschild, 

Baring Bros. e E. Sassel (que adquiriu esses direitos em 1911). Todavia, a finalidade foi a 

aquisição do controle das reservas nacionais, de modo a obstar o acesso de seus rivais a elas. A 

intenção, apesar da posse de contratos, foi a de barragem e não a de exploração, o que explicava a 

paralisia nessa área, que foi rompida com o primeiro conflito bélico mundial209.  

A maior parcela da produção foi de ferro redondo estava voltada para o setor de 

construções. Mas, ainda assim, propiciou o surgimento de modestas manufaturas fixadas nos 

grandes núcleos urbanos, mais em São Paulo e, em menor volume, no Rio de Janeiro, que 

manuseavam o ferro advindo de Minas Gerais e produziam diversas mercadorias de ferro e aço. 

Originaram-se nas localidades mencionadas as indústrias de aço, que lançaram mão da sucata 

cada vez mais disponível. Instalou-se, dessa forma, uma singela indústria metalúrgica, produtora 

de diversos artigos de uso corriqueiro, como ferramentas, pregos, cutelaria e até mesmo 

maquinarias de relativa complexidade, como geradores elétricos e teares, para citar alguns. 

Tratava-se, nesse momento, de uma indústria sem grande vulto, tosca e que somente no pós-

Segunda Guerra alcançou maior relevância210.  

                                                 
209 Segundo informava, “Uma pequena usina instalada desde 1888 em Itabirito (Minas Gerais) produzirá, em 1915, 
3.259 toneladas de gusa, que se elevarão em 1921 para 15.316. É neste último ano que se instala a primeira grande 
empresa siderúrgica, a Belgo-Mineira, formada de capitais franco-belgo-luxemburgueses, que estabelece sua 
primeira usina com alto forno em Sabará (Minas Gerais). Outras, mas de menor importância, aparecem em seguida. 
Empregarão todas como combustível o carvão de lenha obtido localmente (trata-se de uma região de florestas) e uma 
pequena parte de coque importado. A siderurgia brasileira começa então a se desenvolver, embora ainda muito 
lentamente. Em 1931, a produção total era apenas 71.000 toneladas entre aço, ferro-gusa, laminados, trefilados e 
peças fundidas” (HEB, p. 269). 
210 Vale registro que já em artigos redigidos para o jornal A Platéa (dirigido por Raphael Sampaio Filho, onde Caio 
Prado expôs o Programa da Aliança Nacional Libertadora em oito artigos publicados nos dias 25, 26, 29, 30, 31 de 
julho; 1, 2 e 3 de agosto de 1935) o historiador marxista demarcava a debilidade estrutural da nossa indústria que, 
apesar de sua pequena proporção, precisava ser refreada artificialmente. Ou seja, a indústria brasileira em seus 
princípios já se via amarrada a embaraços de nações grandemente industrializadas. Vinha de longe, de antes da crise, 
o desenvolvimento de uma política de contenção artificial de sua produção, como era o caso da indústria de tecidos 
de juta. O autor explicitava que até aquele momento, 1935, vigia uma política restritiva que impedia a importação de 
maquinário para determinados ramos, como as indústrias de tecidos e de papel. Isto demonstrava o baixo potencial 
de desenvolvimento da indústria brasileira, que necessitava utilizar artifícios para conter o seu progresso, já fazendo 
o que outros países, como os Estados Unidos, precisavam fazer, mas sem ter propriamente uma indústria se 
comparado a eles. O historiador localizava na ausência de mercado interno suficiente a raiz dessa situação. Para ele, 
a história demonstrava que, em seu processo de desenvolvimento industrial, todos os países tiveram de fundá-lo e 
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4.4 A Industrialização e a Economia Brasileiras no Pós-Segunda Guerra Mundial: O Peso 

do Passado 

 

Em “A crise em marcha”, artigo escrito para Revista Brasiliense em 1956, com nova 

versão em 1962, que comporiam os últimos capítulos de novas edições do livro História 

econômica do Brasil, o autor analisava densamente a economia e a industrialização do país. 

Nesses escritos, ganhava força a noção de que o Brasil reproduzia continuamente o círculo 

vicioso dos mecanismos de desenvolvimento, uma vez que se mostrava incapaz de alterar a lógica 

pela qual se dava o processo de acumulação de capital no país. 

 Caio Prado avaliava que a guerra não havia alterado estruturalmente o quadro da 

economia brasileira nem a “crise de nosso sistema colonial”. Ao contrário, na sua última fase, o 

combate fortificou o sistema exportador de gêneros alimentícios e matérias-primas, gerando um 

retorno ao passado. A demanda por estes produtos primários era notada não no volume de 

exportações, mas no valor, que atingia proporções consideráveis no período. Observava-se o 

aumento desse tipo de exportação, paralelamente à redução da importação, dado que todas as 

atenções (européia e norte-americana) estavam voltadas para o conflito – fato que provocou um 

declínio do tráfego marítimo, comprometendo o consumo de carvão, petróleo e seus derivados. 

Mesmo assim, esta situação trouxe conseqüências positivas, como contenção temporária 

do desequilíbrio estrutural da balança de pagamentos externos; incentivo à produção do carvão 

vegetal; utilização do petróleo e desenvolvimento da silvicultura, com ênfase no eucalipto. Além 

disso, com a redução das importações, o mercado interno teve de se voltar para a produção 

nacional, abrindo possibilidades para o setor industrial, como já ocorrera durante a Primeira 

Guerra Mundial, só que agora em níveis mais elevados, em função de as necessidades de 

consumo terem se ampliado, de a restrição exterior ser mais profunda e a base industrial, mais 

desenvolvida, diferentemente de 1914211. 

O país vivia um surto de prosperidade – apesar das privações –, mas que se voltava para o 

favorecimento das classes possuidoras dominantes. Eram as classes trabalhadoras que pagavam a 

                                                                                                                                                              
estendê-lo. Mas sublinhava que a resolução desta questão não se apartava da alteração profunda da organização 
econômica em seu conjunto, na direção de uma economia voltada para os interesses próprios do nosso país.  
211 A indústria nacional não atendia, nesse momento, só ao mercado interno, mas também ao de alguns países da 
América Latina e ao da África do Sul, que passavam pelos mesmos problemas que o Brasil. O produto de destaque 
eram os tecidos de algodão, que atingiam o segundo lugar na pauta de exportações – depois do café –, consumidos 
também pelo mercado norte-americano (cf. CM, RB 6, 1956, p. 6).  
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sobrecarga do sacrifício das restrições alimentícias e da carestia da vida, geradas pela situação 

bélica mundial. A diminuta quantidade e a baixa qualidade das mercadorias disponíveis no 

mercado (como conseqüência da restrição das importações, o que causou uma redução da receita 

federal, em função da diminuição do direito alfandegário), bem como a inflação do meio 

circulante, incitaram um instantâneo aumento de preços, não acompanhado por elevação dos 

salários. Situação agravada pela política ditatorial do governo getulista que limitava 

violentamente a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida. A acumulação capitalista 

vicejava, realizada por meio da intensa exploração da força de trabalho. 

Findada a guerra, acabaram-se os motivos, circunstanciais e artificiosos, geradores 

daquele momentâneo desenvolvimento, patenteando as velhas contradições da economia 

nacional. Presenciava-se a retomada, em altos índices, das importações – tanto para repor os 

equipamentos industriais em geral quanto para atender à demanda das classes que se 

beneficiaram com o progresso econômico do período, que ia de artigos luxuosos a viagens e 

turismo ao exterior. As exportações não conseguiram acompanhar o ritmo acelerado das 

importações e mais uma vez se repuseram os mecanismos produtores dos déficits da balança de 

pagamentos212.  

Com essa condição deficitária das contas externas agravou-se a dificuldade brasileira de 

saldar os débitos comerciais adquiridos com as importações; as cifras desses atrasos atingiam a 

ordem de Cr$ 1.516 milhões. Isto acabou gerando a interrupção do envio de mercadorias por 

diversos fornecedores, donde várias indústrias tiveram sua produção comprometida, senão 

paralisada, por ausência de matérias-primas importadas, além do risco de o país se ver atingido 

também pela falta de combustíveis. O estímulo dado às importações no imediato pós-guerra 

precisava, agora, ser contido, o que explicava a instituição, pelo governo, da licença prévia para 

importações213. 

                                                 
212 Caio Prado trabalhava com dados que davam a dimensão da defasagem entre as exportações e as importações: 
“Em 1947 o valor das importações ultrapassa o da exportação, deixando um déficit de 1.600 milhões de cruzeiros. 
No primeiro semestre de 1948 o déficit alcança 2.300 milhões. E, considerando-se o conjunto da balança de 
pagamentos, esse déficit é ainda muito maior, pois atinge em 1947 cerca de 3 bilhões”. Os gastos no exterior com 
viagens e turismo pelas camadas abastadas da sociedade atingiam em 1947 a elevada cifra de Cr$ 600 milhões (CM, 
RB 6, 1956, pp. 8-9). Em 1947, o valor das importações suplantava o da exportação, gerando um déficit de US$ 55 
milhões. De 1947 a 1949, este subiu para mais de US$ 335 milhões, “que serão cobertos com empréstimos oficiais e 
afluxos de novos capitais estrangeiros que representarão maiores encargos para o futuro e operarão assim como 
novos drenos apostos às depauperadas finanças brasileiras, aumentando ainda seu desequilíbrio” (CM2, RB 42, 1962, 
p. 167).  
213 Outro não foi o motivo da Lei nº 262, de 23 de fevereiro de 1948. O governo, com esta medida, conseguiu conter 
e até mesmo diminuir as importações, de Cr$ 21.696 milhões em 1947 para Cr$ 20.313 milhões em 1950 (cf. CM, 
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A situação nacional tomou novo fôlego em 1950 (neste ano, o país atingiu um saldo 

comercial de Cr$ 4.700 milhões), quando se conseguiu o reequilíbrio das contas externas por 

conta da valorização do café e, depois, das matérias-primas e alimentos exportáveis em geral, 

mediante o risco de um novo enfrentamento bélico (conflito da Coréia) e o rearmamento norte-

americano, iniciado em 1948.  

O novo governo Vargas, que ascendeu ao poder em 1951, aproveitou esse momento 

positivo para implementar o desenvolvimento do setor industrial214. Na apreciação de Caio Prado, 

tratava-se de um projeto limitado, dado que novamente o país optava por uma industrialização 

inconsistente, aproveitando-se de uma situação de momento, em vez de realizar um 

desenvolvimento efetivo, visto como um todo. Admitia que o governo acertou em promover o 

desenvolvimento industrial, mas falhou na maneira de realizá-lo, o que comprometeu 

substancialmente todo o processo, impedindo a realização de uma significativa e necessária 

remodelação da economia brasileira – única forma de assegurar um desenvolvimento rijo, firme, 

de largas perspectivas futuras. Isso porque se enredou em males que corroíam a administração 

governamental, como privilégios e corrupção. O curto período de prosperidade – restrito a uma 

pequena camada da população, que ampliou suas atividades econômicas, em especial as 

industriais – logo teria o seu término, já verificado em fins de 1952.  

Visando a desfazer esse desequilíbrio, o governo lançou mão de medidas não-

resolutivas, atendo-se a mecanismos clássicos de emergência: “restrições drásticas e no geral 

indiscriminadas das importações. Ao mesmo tempo, a fim de estimular as exportações, autoriza a 

venda, no mercado livre, de uma parte do câmbio resultante das exportações. Estas assim se 

valorizam em moeda nacional, melhorando por conseguinte a posição competitiva dos produtos 

brasileiros nos mercados internacionais (Lei nº 1.807 de 7 de janeiro de 1953)” (CM, RB 6, 1956, 

                                                                                                                                                              
RB 6, 1956, p. 9). 
214 O autor apontava que “Esta segunda presidência do Sr. Getúlio Vargas, resultante de eleições, se caracteriza por 
forte influência de interesses financeiros e industriais. É o reflexo, na política, da ascensão de grupos econômicos 
tornados poderosos em conseqüência do intenso processo de capitalização e concentração capitalista verificado no 
Brasil desde a guerra e a que já nos temos referido”. Esta é uma nota de rodapé que não aparecia na versão de 1956 
(CM2, RB 42, 1962, p. 169). Acreditamos que a política que o governo Vargas tentou levar a cabo era mais 
complexa e encerrava contradições não apontadas aí por Caio Prado. As distinções entre os dois governos de Vargas 
não elimina o fato de que mesmo no primeiro tinha-se um projeto com vistas a um desenvolvimento industrial 
independente, combinado com uma produção agrária subordinada. Assim, “A inviabilização da proposta defendida 
por Vargas deita raízes nessa contraposição, nesse choque entre as necessidades, totalmente distintas, dos dois 
setores econômicos fundamentais, um que deveria ser nacional e autônomo, voltado para o mercado interno, e outro 
que deveria se manter subordinado, voltado para o mercado externo. A incompatibilidade entre ambos levou à 
derrota de Vargas” (COTRIM, 1999, p. 324).  
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p. 12). Esse evidente beneficiamento dos interesses imperialistas resultava da “mentalidade 

colonialista” das autoridades brasileiras e da quimera, nunca abandonada, de que os desajustes do 

sistema colonial de nossa economia poderiam ser solucionados com o realce e a fortificação deste 

mesmo sistema. Ações tomadas conseguiram conter, inicialmente, o desequilíbrio das contas 

internacionais, desenvolvendo as exportações e diminuindo as importações215. As exportações 

foram ampliadas, mais em função da alta dos preços do café, promovida pela expectativa da 

redução da produção devida a problemas climáticos (uma geada havia atingido as plantações 

nacionais em 1953), do que propriamente pelas medidas tomadas pelo governo. Entretanto, o 

saldo foi consumido pelo envio dos dividendos216. 

O equilíbrio da balança comercial conseguido em 1953 logo se veria comprometido, de 

forma que, no ano seguinte, o déficit já atingia a ordem de mais de Cr$ 2 bilhões (Cr$ 1.200 

milhões no primeiro semestre de 1955). De 1954 a 1955 houve uma desvalorização de 80% da 

moeda nacional, o que promoveu a alta dos preços internos, processo inflacionário que acabou 

por atingir o setor de importações.  

                                                 
215 De acordo com Caio Prado, houve a alteração do sistema cambial em outubro de 1953 pela Instrução 70 da 
Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), ratificada pelo Congresso, confirmada pela Lei nº 2.145, de 29 de 
dezembro de 1953, e que prevalecia em linhas gerais em maio de 1956, período em que o autor escreveu o texto. 
Pela Instrução 70, todas as exportações e importações ficavam subsumidas às taxas oficiais e os negócios de caráter 
financeiro, principalmente os envios de dividendos e juros dos capitais internacionais, a entrada e saída de capitais, 
ficavam ligados ao mercado de taxas livres. Esses capitais obtinham a vantagem de remeter seus rendimentos via 
mercado oficial de câmbio, conseguindo, com isto, grande margem de lucro, na medida em que o dólar oficial 
correspondia a Cr$ 18,50 e estes empreendimentos podiam vender dólares no mercado livre com taxas que variavam 
de Cr$ 40 a Cr$ 100. Apesar disto, as ações implementadas pelo governo para equilibrar as contas externas 
alcançaram, inicialmente, o objetivo desejado, como demonstram os números. As importações foram reduzidas de 
Cr$ 37.179 milhões em 1952 para Cr$ 25.152 milhões em 1953; ampliaram-se para Cr$ 30.743 milhões em 1954 e 
caíram novamente para Cr$ 12.447 milhões no primeiro semestre de 1955, contra Cr$ 14.094 milhões do primeiro 
semestre de 1954 (cf. CM, RB 6, 1956, p. 13). As medidas tomadas foram onerando cada vez mais a economia 
nacional, em benefício do capital estrangeiro, e um bom exemplo é a Instrução 113 da Sumoc (baixada durante a 
gestão Café Filho, em 1955, quando Eugênio Gudin era ministro da Fazenda e Octavio Gouveia de Bulhões estava 
na direção da Superintendência), que garantia aos capitalistas estrangeiros trazerem do exterior equipamentos sem 
despesa cambial, enquanto os nacionais eram obrigados a pagar à vista as licenças para aquisição dos equipamentos 
de que necessitavam. Assim, mesmo havendo momentos positivos, o resultado conjunto dos anos de 1947-61 era 
indubitavelmente negativo. Segundo Beiguelman, “E assim, remando na direção do vento, o presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira (que assumiu no início de 1956) passou a interpretar a Instrução 113 em termos de um 
suporte administrativo para a rápida introdução de capital já pronto, acumulado fora, não tardando a lançar o seu 
Programa de Metas, dentro do qual se situava numa posição de destaque a implantação da indústria automobilística” 
(BEIGUELMAN, 1989, pp. 458-9). 
216 Segundo dados apresentados pelo historiador, “As remessas de rendimentos de capitais estrangeiros, cuja média 
anual no qüinqüênio 1948-1952 tinha sido de 1.545 milhões, ascende em 1953 para 2.333 milhões. Outras remessas 
(não especificadas nas publicações oficiais) passam da média anual de 83 milhões para 304 milhões; e as viagens 
internacionais, que absorviam a média anual de 58 milhões, sobem para 472 milhões.” “Analisando o movimento 
financeiro internacional de 1954, o Relatório do Banco do Brasil desse ano concluía melancolicamente que ‘no 
conjunto, a cooperação do capital estrangeiro no Brasil em 1954 foi negativa, onerando o nosso balanço 
internacional de pagamentos em 3.100 milhões de cruzeiros’” (CM, RB 6, 1956, p. 14). 
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A crise financeira, apesar dos elementos particulares que a compunham, não era nova e, 

sim, a extensão de uma doença crônica que acompanhava o país desde que se constituiu como 

nação politicamente livre. A sucessão de crises decorria da condição de economia assentada em 

exportação de matérias-primas e produtos alimentícios de baixo valor, que contava com este 

recurso para pagar as inúmeras importações que o país efetuava para atender às necessidades de 

sua população e de suas atividades econômicas, agravadas pelas formas de remuneração do 

capital internacional. Essa crise revelava, a seu ver, nada mais do que a antiga contradição da 

economia nacional, consubstanciada na relação exportação-importação. 

Apesar de a entrada do imperialismo no país anteceder de muito o último conflito bélico 

mundial, o que diferenciava a fase atual era o vigor com que ele crescia e se refletia no 

progressivo tributo imposto às finanças nacionais. Era notório que o acréscimo da participação 

externa nas atividades econômicas do país vinha sendo pernicioso aos interesses nacionais. Daí a 

crítica contundente à alegação de que as inversões estrangeiras poderiam ser orientadas de forma 

a determinarem uma diminuição das importações e que seu pagamento seria compensado a partir 

da economia realizada com tal redução. Opondo-se a essa visão, Caio Prado argumentava que era 

impraticável “orientar” as inversões estrangeiras, na medida em que elas se direcionavam não 

para os empreendimentos de interesse do país, mas para os mais rentáveis. Até mesmo porque a 

redução fatalmente se daria no valor da força de trabalho (e esta constituía a parte relativamente 

menor do valor dos produtos que exigiam elevado nível técnico) incluída no custo das 

mercadorias que antes vinham do exterior e que agora seriam produzidas no Brasil. Os outros 

elementos constitutivos do preço, em especial o lucro e as amortizações, permaneceriam sendo 

despesas internacionais.  

O entendimento do historiador marxista sobre as implicações do capitalismo, em sua fase 

imperialista, levava-o a afirmar categoricamente que a ingerência do capital internacional na 

economia nacional não significava, como indicavam alguns, uma circunstância ligada a um 

estágio de desenvolvimento inicial, a exemplo do que havia ocorrido com os Estados Unidos, 

cujo incremento foi promovido no seu nascedouro por meio de capitais originários da Europa. 

Apesar de os defensores dessa posição reconhecerem os inconvenientes da ingerência do capital 

estrangeiro, acreditavam que, vencida essa primeira fase, o país caminharia automaticamente para 

o desenvolvimento autônomo. Era claro para Caio Prado que se tratava de uma análise 

equivocada, uma vez que Brasil e Estados Unidos tinham formações históricas distintas e o 



227 
 

século XIX, período em que os norte-americanos contaram com o capital estrangeiro, era 

completamente diferente do capitalismo imperialista de sua época. O capital que vinha para o 

Brasil era composto de grandes trustes, deixando uma margem reduzida do mercado para 

produtores independentes. Nessa medida, seria equivocado creditar-lhes as molas propulsoras do 

desenvolvimento econômico do Brasil, bem como crer que estariam prontos a ceder espaço tão 

logo as forças nacionais pudessem se desenvolver por conta própria. Adversamente, eles sempre 

se colocariam como óbice, uma vez que veriam nesses empreendimentos concorrentes a ser 

eliminados. Essa avaliação de nosso historiador estava ligada à sua compreensão do momento 

específico do capitalismo em meados da década de 50.  

A questão era determinada do seguinte modo: o capitalismo da sua época diferia do do 

momento clássico, que consistia na simples “aplicação ou inversão produtiva de uma certa 

disponibilidade de valores que constituiria o capital do empreendimento”. Em seus dias, o 

objetivo era o de garantir o controle econômico – que podia se estender para o âmbito político –, 

perspectivando angariar o maior número possível de consumidores, de mercados, forma pela qual 

se efetivaria o lucro do negócio instituído. Para os gestores dos trustes ou os empresários, o que 

verdadeiramente interessava era o domínio, e não a propriedade do capital. Ou seja, “É esse 

controle que importa, mesmo que outros sejam os proprietários, como aliás é hoje a regra, porque 

é desse controle que deriva o lucro, e não da soma de capital efetivamente possuído” (CM, RB 6, 

1956, p. 28). 

A forma clássica de negócios capitalistas, própria da fase inicial, foi, assim, amplamente 

ultrapassada pela nova modalidade do monopólio imperialista, de concentração em poucas mãos. 

Não era, então, possível ignorar que esta era a verdadeira finalidade da ampliação de capitais 

excedentes para o exterior, da qual o Brasil era um dos destinos. Se expansão e destruição de 

barreiras que obstruíam esta ampliação eram as bases sobre as quais se assentavam os trustes no 

sistema imperialista, indubitavelmente seria ingenuidade esperar que eles fossem os 

impulsionadores do desenvolvimento do país, pois, seguramente, eles é que estabeleceriam as 

normas e a cadência desse desenvolvimento, determinados pelo lucro que a economia brasileira 

poderia lhes render.  

Nota-se explicitamente, nessa caracterização típica de Caio Prado, a vinculação do 

imperialismo ao sistema colonial brasileiro. Segundo o autor, este, ainda que sob uma forma mais 

complexa, permanecia em essência o mesmo do passado, isto é, uma estrutura produtora de 
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gêneros alimentícios e matérias-primas voltadas para o atendimento das necessidades de 

mercados externos. Mas reconhecia que, sem dúvida, verificava-se um esforço do país para 

ampliar suas atividades econômicas para além daquelas de cunho colonial, voltadas para o 

atendimento dos mercados internacionais de produtos primários.  

Como já mencionado, observava-se um desenvolvimento da indústria brasileira no pós-

1940, garantido pela guerra e pelas condições favoráveis por ela geradas, como bem mostravam 

os resultados dos censos de 1940 e 1950217. No entanto, apesar da positividade apontada pelos 

dados, o país encontrava-se distante da situação em que poderia e deveria estar. Tanto 

quantitativa quanto qualitativamente, a indústria brasileira estava abaixo das necessidades do 

país. Isso porque se firmava uma industrialização de cunho imediatista, que se condensou 

“sobretudo em esparsas e desconectadas atividades produtivas de bens direta ou indiretamente 

ligados ao consumo de restritos setores de maior poder aquisitivo, sem o devido atendimento das 

necessidades gerais do país”. E, mais, ausentando-se o “indispensável progresso paralelo tanto 

das indústrias produtoras de aparelhamentos e equipamentos produtivos como de matérias-primas 

e produtos semi-acabados”. Neste último setor, a grande insuficiência de uma indústria química 

de base era particularmente sensível, e mostrava bem a precariedade e falta de sólidos 

fundamentos das nossas atividades industriais (CM, RB 6, 1956, pp. 32-3). 

Para romper com essa situação, o autor em exame sublinhava que seria preciso alterar as 

práticas obsoletas que havia muito predominavam no país, mediante a implantação de modernas 

técnicas. Apartando-se disso, o Brasil não poderia ter algo que fosse efetivamente um processo de 

industrialização, mas tão-somente desconjuntadas partes modernas de atividades industriais, que 

forneceriam bens que poderiam até amenizar a situação de estratos restritos da população e 

enfeitar alguns pequenos setores do território nacional; todavia, jamais se constituiriam num 

desenvolvimento amplo, contínuo e estimulado por suas próprias forças: uma industrialização 

cuja dilatação tecnológica fosse mola propulsora de novas técnicas, e as atividades econômicas, 

facilitadoras de abertura para atividades mais amplas, viabilizando a sua realização. 

Evidencia-se que, para Caio Prado, não era com os trustes imperialistas que o país podia 

contar para a resolução das debilidades estruturais da sua industrialização, já que estes eram 

movidos pela lógica do lucro cada vez mais ampliado (questão que reapareceria na versão de 

                                                 
217 Em 1940, o país contava com 49.418 estabelecimentos industriais e 781.185 operários ocupados; em 1950, o 
número de estabelecimentos subiu para 89.086, ocupando 1.256.807 operários (cf. CM, RB 6, 1956, p. 32).  
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1962). Muito menos com os empréstimos de emergência ou a ampliação de prazos para 

pagamento que os credores ofereciam naquele momento – motivados, no caso dos Estados 

Unidos, pelos acontecimentos de Cuba –, pois, ao mesmo tempo em que nos livravam de uma 

situação fatal, comprovavam a insustentabilidade de um desenvolvimento econômico a partir da 

implantação de empreendimentos estrangeiros, pondo em risco, inclusive, a soberania brasileira.  

No período analisado (1956-62), observava-se a primazia do estímulo provocado pelo 

processo inflacionário na acumulação capitalista, isto é, na constituição de capitais. Contudo, 

também era visível que os salários não acompanharam a elevação dos preços – um dos elementos 

para a ampliação da receita das empresas em relação às suas despesas, aumentando, assim, a 

margem de lucros. Aumento realizado à custa da exacerbação da exploração da classe 

trabalhadora (lembremos, um dos caracteres do círculo vicioso). 

No decênio anterior, houve um fomento da industrialização, beneficiada por várias 

frentes: pela política oficial de financiamentos, pela desvalorização cambial da moeda 

(constrangendo-se as importações), pela capitalização realizada e pelo afluxo de capitais 

estrangeiros. Fez diferença ainda, nessa empreitada, a participação do estado, cuja atuação 

(mesmo distante das necessidades desse setor produtivo) foi significativa, demonstrativo da sua 

importância para o processo de industrialização do país. Exemplares eram os casos da Cia. 

Siderúrgica Nacional (CSN), de Volta Redonda, da Cia. Siderúrgica Paulista (Cosipa) e da 

Petrobrás. O estado tinha, no capitalismo brasileiro, um papel primordial enquanto impulsionador 

e promotor da industrialização, revelando-se o único agente capaz de limitar e fazer frente aos 

trustes imperialistas. No entanto, vinha se mostrando, nesta questão, muito aquém daquilo que se 

esperava dele. Era mesmo notório o fato de o estado estar se colocando a serviço de interesses 

imperialistas.  

A defesa da ingerência do estado brasileiro assentava-se no fato de considerar a iniciativa 

privada nacional frágil, incapaz de resistir sozinha – quando não se vendia por “um prato de 

lentilhas” que a satisfazia ao custo de onerar o futuro da economia do país. Trata-se aqui da 

percepção da fragilidade das categorias sociais nacionais, incapazes de cumprir o papel que lhes 

cabia, outra particularidade da nossa conformação social. 

A impossibilidade da admissão da livre iniciativa irrestrita se justificava também pelo fato 

de ser da natureza dos trustes a dominação, monopolização e concentração das atividades 

econômicas nas mãos de poucos grupos financeiros, subordinando os interesses da coletividade e 
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até mesmo de capitalistas que ficavam de fora deste reduzido grupo dominante. Situação típica do 

capitalismo moderno e reconhecida até mesmo pelos economistas ortodoxos e conservadores. 

Reconhecer que eram interesses que colidiam e que precisavam ser barrados não 

significava a defesa da idéia de que o país poderia se isolar. O que não admitia o autor em pauta 

era que o país ficasse subsumido a interesses alheios. Ancorava-se na idéia de que o liberalismo 

econômico foi a possibilidade de desenvolvimento do capitalismo no século XIX e que se 

encerrou lá. Se foi impossível para o Brasil se valer desta alternativa naquele momento, seria 

ainda mais impraticável agora retomar algo próprio de uma época, que não tinha mais espaço no 

mundo trustificado. Na atualidade, não havia mais vez para um número pulverizado de pequenas 

empresas, cada uma tomando suas próprias iniciativas, assumindo seus próprios riscos, 

comportando-se como bem quisesse. Isto era coisa do passado. Um país como o nosso, que não 

contava com um amplo aparelhamento econômico, não poderia, assim, abster-se da participação 

ativa do estado. 

Na crise do sistema colonial, desencadeada em 1945, estavam as possibilidades de 

renovação da estrutura da economia brasileira, mas tais perspectivas foram constrangidas pelos 

elementos sobreviventes do antigo sistema. Neles se encontrava encravada a natureza dos 

embaraços e perturbações econômicas que oneravam a vida nacional e de sua gente. O autor 

grifava a seguinte especificidade da nossa configuração econômica: a industrialização brasileira 

vinha se estruturando sob o signo do círculo vicioso e contraditório do sistema colonial, agora 

reforçado pelo papel que o imperialismo assumia no processo de desenvolvimento industrial – o 

de implantação de empresas subsidiárias no país, como forma de ampliação de suas vendas, e de 

centros decisórios externos, fora de nosso alcance. Tratava-se de um avanço sempre limitado, 

excludente e constrangido, pois o processo de modernização contava com mecanismos que 

emperravam seu alavancamento autônomo, repondo, com isso, o círculo de ferro. 

 Por todos os motivos apresentados, Caio Prado julgava que, apesar do desenvolvimento 

industrial ocorrido, este avanço se dava sobre bases frágeis, uma vez que subsumido a 

motivações circunstanciais; acrescia-se o fato de que não conseguia absorver nem a ampliação 

das necessidades do país nem a força de trabalho disponível, gerando um contingente 

populacional de “desocupados” ou “semidesocupados”. Sem contar que sua não propagação pelas 

atividades rurais mantinha-as como a base principal da economia brasileira. O que remete 

imediatamente a uma questão crucial: a estrutura agrária. Para o autor em análise, nela se 
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encontrava o elemento essencial do reduzido padrão econômico da população nacional, gerador 

das debilidades qualitativas e quantitativas do mercado interno.  

 

4.5 Síntese da Questão Agrária: A Face da Miséria Humana Nacional 

 

A questão agrária é considerada um dos aspectos polêmicos da produção historiográfica 

de Caio Prado218. Diversos intérpretes, tendo em foco sua obra A revolução brasileira219, 

procuraram evidenciar os limites de suas interpretações, ainda que afirmando a importância de 

suas análises para o entendimento desta problemática. 

Como afirmado anteriormente, o posicionamento discordante de Caio Prado no que 

tocava às análises da estrutura social brasileira já era manifesto de longa data, além de ser voz 

minoritária e desconsiderada no PCB; entretanto, estas “velhas” análises tiveram ruidosas 

repercussões quando da publicação do livro.  

Gorender lembra que, no início de 1947, Caio Prado contestava as Teses preparatórias do 

IV Congresso do PCB. “Ato de coragem política, uma vez que se opunha à direção partidária 

stalinista”. Entretanto, “o debate foi abruptamente truncado, porque logo depois o PCB teve o 

registro legal cassado e se viu obrigado a retornar à atuação clandestina. O debate ficou 

postergado para um congresso só realizado em 1954”. Mas nosso historiador “manteve sua 

posição e identificou o pecado original no VI Congresso da Internacional Comunista, realizado 

em 1928, em Moscou. Uma Resolução do VI Congresso colocou o Brasil entre os países 

dependentes, juntamente com países coloniais e semicoloniais, todos eles com o passado no 

modo de produção asiático ou no feudalismo. Todos eles, concluía a Resolução, com a tarefa de 

uma revolução democrático-burguesa pela frente”. Conclui que o autor em tela “foi o primeiro a 

identificar a origem da proposição, o que deve ser ressaltado, porque depois outros, que 

escreveram ou falaram a respeito dela, inclusive referindo-se ao VI Congresso da Internacional 

Comunista, omitiram acintosamente a prioridade que pertence a Caio Prado com relação a tão 

importante descoberta teórica e historiográfica” (GORENDER, 1989, pp. 259-60). Hélio 

Jaguaribe, comentando em 1954 a participação de Caio Prado no evento acima citado, afirma 

que, das discussões efetuadas acerca das teses mencionadas, caberia destaque, “pela inegável 

                                                 
218 No livro História e ideal (1989), dedica-se uma parte à análise da questão agrária em Caio Prado, mas essa 
temática pode também ser encontrada, entre outras, no capítulo sobre o debate entre feudalismo e capitalismo.  
219 Em Santos (2001) encontra-se um capítulo voltado às interpretações e críticas feitas à obra.  
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autoridade intelectual de seu autor, o levantado pelo Dr. Caio Prado Jr. sobre a questão da 

reforma agrária”. “O Sr. Caio Prado Jr., que é talvez o único teórico marxista do Partido 

Comunista Brasileiro, e que por isso mesmo mantém sua autonomia intelectual, não se deixando 

levar pela mera repetição mecânica de chavões de propaganda, levantou uma questão que 

conduziria provavelmente ao único debate interessante do Congresso, se lhe dessem 

oportunidades de defender o seu pensamento” (JAGUARIBE apud SANTOS, 2001, p. 37). 

Não desconsiderando eventuais imprecisões nas análises de Caio Prado sobre a questão 

agrária, interessa-nos destacar o seu pioneirismo, que possibilitou o conhecimento do meio rural 

sobre outras bases, tendo em vista a produção histórica sobre a temática no período220. 

Lembramos que, a este respeito, o autor não pretendeu dar com seus estudos a voz final, mas uma 

contribuição. Observa-se que a questão agrária brasileira é uma das pedras angulares das 

preocupações do nosso historiador. Não a considerava um problema eminentemente técnico, na 

medida em que “o problema humano e social sobreleva o agronômico, e antes de indagar do nível 

e padrão tecnológico da produção, devemos saber que categoria de indivíduos, e em que 

proporções, essa produção vai beneficiar” (CAQAB, RB 28, 1960, p. 232). Isto porque, 

assinalava, coerentemente com a posição ideológica assumida desde jovem, “os problemas 

agrários, como quaisquer outros problemas sociais e econômicos, são antes de tudo ‘humanos’” 

(CAQAB, RB 28, 1960, p. 170). 

Suas reflexões se mostraram, na época em que surgiram, importantes para a compreensão 

do problema agrário brasileiro. Hoje, mesmo em face das inovações incontestáveis pelas quais 

passou o campo no país, a questão estritamente “agronômica” não foi completamente resolvida, e 

muito menos a questão essencial levantada por Caio Prado – o problema humano e social.  

É importante registrar que os escritos caiopradianos sobre esta temática publicados na RB, 

                                                 
220 Aos 25 anos, J. Chasin, ao realizar, com uma equipe, pesquisa com as lideranças do campo presentes no I 
Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, realizado em novembro de 1961, na cidade de Belo 
Horizonte, ilustrava a dificuldade de estudos nessa área. Afirmava que “Estudar as lideranças efetivas do movimento 
camponês é evidentemente tarefa das mais árduas, nas condições brasileiras, onde dificuldades de ordem geográfica 
e obstáculos derivados das discrepâncias regionais emparelham com o caráter pioneirístico que qualquer abordagem 
do tema, no momento, subentende”. Até mesmo porque “a juventude do próprio movimento não cristalizou, ainda, 
padrões e atitudes de conteúdo bem delimitado e passíveis de um reconhecimento preciso. Aliás, é exatamente essa 
relativa fluidez que tem dado origem a controvérsias, exploradas de um lado maliciosamente pelas forças políticas e 
sociais defensoras da atual estrutura agrária, e doutro por agrupamentos políticos, oriundos essencialmente da parcela 
intelectualizada da pequena burguesia, que buscam interpretar os acontecimentos verificados ultimamente no campo 
como a demonstração cabal da maturidade de uma luta, carente apenas de um estímulo mais vigoroso, para se 
transformar no vetor decisivo da radicalização da revolução brasileira” (CHASIN, 1962, p. 102). 
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depois transformados em livro, retomavam e desdobravam análises das décadas de 30 e 40221 do 

século passado, como demonstram Evolução política do Brasil (1933), a série de oito artigos que 

publicou no jornal A Platéa (1935), Formação do Brasil contemporâneo (1942), História 

econômica do Brasil (1945), A revolução brasileira (1966), entre outros. 

Vemos a denúncia da situação precária do trabalhador rural aparecer claramente em artigo 

que Caio Prado escreveu em 1944, intitulado “O trabalho rural no Brasil”, para a Revista 

Ilustração. Nas suas próprias palavras: “É freqüente em certas regiões do Brasil uma verdadeira 

escravidão de trabalhadores rurais, retidos por dívidas para com seus patrões, e obrigados por isso 

a trabalharem indefinidamente a fim de satisfazerem seus compromissos”. Relatava que chegou 

ao conhecimento dos tribunais do Rio de Janeiro o caso de seis trabalhadores do seringal 

Palmeira, Nordeste do Mato Grosso, que, com medo de serem escravizados, em função das 

dívidas contraídas com alimentação, resolveram abandonar os patrões às escondidas. Foram 

perseguidos por um dos sócios e 20 capangas, que abriram fogo contra eles, matando um e 

ferindo mais dois. Em vez de abrir um inquérito para averiguação de assassinato, a Justiça 

processou os trabalhadores com base “na Lei de Segurança Nacional, artigo 3º (cessação ou 

suspensão coletiva do trabalho”. Para Caio Prado, estava claro que “A nossa evolução do antigo 

sistema servil, abolido nominalmente em 1888, para formas mais progressistas nas relações de 

trabalho, ainda não se completou” e identificava aí um dos problemas essenciais que 

embaraçavam a constituição de uma verdadeira “nacionalidade”, de um “país social e 

economicamente autônomo e forte”. Para ele, “Enquanto predominarem no campo brasileiro /.../ 

formas retrógradas e anacrônicas que nos legou a colônia, e que se mantiveram até hoje, nada 

daquilo será possível. Nunca teremos mais que uma civilização de fachada, riqueza e progresso 

                                                 
221 A defesa que Caio Prado fez da “abolição do sistema de fazendas e grandes propriedades e entrega das terras aos 
camponeses” leva Rubem Murilo Rêgo (1989) a considerá-lo, nesse momento, inserido numa concepção tradicional 
de reforma agrária, que localizava o principal problema no tamanho territorial da propriedade e via no seu 
parcelamento a condição principal para superação da ínfima remuneração dos trabalhadores rurais. Mas o que mais 
interessa, no seu entender, é que, a partir daí, Caio Prado consolidará a noção, presente nos escritos posteriores sobre 
esta temática, da “natureza essencialmente mercantil” da economia agrária brasileira. Também para Iumatti (2007), 
“Até meados dos anos 1940, [Caio Prado] pensou que a solução do problema estava em uma reforma agrária que 
quebrasse o monopólio da terra e acelerasse o processo, em curso, de avanço da pequena propriedade e formação de 
um mercado interno para a indústria. No transcorrer dos anos, porém, mudou seu ponto de vista, como se vê, de 
forma nítida, nos estudos das décadas de 1950 e 60, publicados na Revista Brasiliense e no livro A revolução 
brasileira, de 1966. A saída para a questão agrária estava não na generalização da pequena propriedade mas na 
efetiva aplicação da legislação, que garantiria, além da elevação do nível de vida da população rural, formas mais 
modernas de inserção social e estabilidade, regulamentadoras das relações de trabalho e produção” (IUMATTI, 
2007, p. 163). 
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precários e ilusórios” (PRADO JR. apud IUMATTI, 1999, pp. 171-2). Nota-se aqui o retrato de 

uma sociabilidade que, no seu processo de conformação histórica, sob o signo do círculo vicioso, 

não foi capaz de absorver as classes trabalhadoras em geral em seu seio e cujas classes 

dominantes fizeram da exclusão e da violência suas armas para manutenção no poder econômico, 

social e político. O descarte da escravidão e a adoção do trabalho livre não modificaram essa face 

nefasta do campo brasileiro e que resvalava para o todo da realidade nacional. 

Já em data anterior, 1935, no terceiro artigo para A Platéa, tratando da questão agrária, 

destacava o fato de 75% do total da população brasileira ser do meio rural, o que demonstrava o 

significado do setor agrário para a economia do país. Naquele momento, a indústria era de 

importância secundária, ainda subsumida à agricultura.  

Para Caio Prado, a estrutura agrária brasileira pouco havia se modificado desde o início da 

colonização, no que se referia aos propósitos dos portugueses que aqui aportaram, a saber, a 

produção de gêneros tropicais. Não objetivaram o povoamento do território e a constituição de 

uma sociedade nova. As decorrências dessa situação eram claras: o país se transformou num 

suplemento dos interesses europeus. Isto, por seu turno, inviabilizou a formação de caracteres que 

conduzissem à constituição de uma vida própria, à criação de um mercado interno que atendesse 

às necessidades da população brasileira. População esta cujo contingente era formado, em sua 

maioria, por escravos, usados como meras ferramentas de trabalho para atender aos interesses 

externos. A extinção da escravidão não modificou significativamente tal situação, pois os 

substituíram trabalhadores assalariados também sem autonomia e subsumidos ao grande 

latifundiário (a importação dos imigrantes da Europa substituiu a importação dos escravos da 

África). Esta semelhança era observada na legislação brasileira: o governo de São Paulo 

estabeleceu um decreto que rezava que, antes de o imigrante se tornar proprietário, precisava 

laborar como assalariado nas fazendas, num prazo não inferior a dois anos. Esta característica da 

economia agrária brasileira se manteve à margem das modificações políticas do país, quer fosse 

da independência ou mesmo da república. Permaneceu com uma economia exógena, arcaica, de 

cunho colonial, portanto, podemos afirmar, mantenedora do círculo vicioso.  

Essa preocupação reapareceria recorrentemente nos artigos para a Revista Brasiliense. A 

importância destes escritos e a manutenção da situação de então ficou evidenciada quando, em 

1978, ao fazer a apresentação do livro A questão agrária – coletânea dos artigos sobre este 

assunto publicados anteriormente na RB –, Caio Prado ressaltou sua validade, editando-os sem 
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alterações, uma vez que, a seu ver, “Se houve pois alguma modificação de 1964 a esta parte, foi 

no sentido de consolidar, repetir sob novas formas e estender os velhos padrões, no fundamental, 

do passado colonial, isto é, o fornecimento e disponibilidade de mão-de-obra de fácil exploração 

e custo mínimo”. Por conta disto se partia, naquele momento, no que tocava à questão agrária, 

“do mesmo ponto e marco zero em que nos encontrávamos” anteriormente. De modo que 

“Justifica-se assim o retorno a publicações datadas embora de tão afastado momento”. Motivo 

mais grave se se considerasse, segundo ele, a sobrevivência de velhas concepções defeituosas que 

ainda admitiam a existência de restos feudais ou pré-capitalistas no campo brasileiro. Eram 

teorizações que “contrariam, ou pelo menos embaraçam a marcha do que há de se entender, entre 

nós, como reforma agrária capaz de levar adiante a solução dos problemas da massa trabalhadora 

rural” (AQA, p. 9). 

Para Caio Prado, uma reforma agrária conseqüente somente poderia se efetivar se a 

realidade do meio rural fosse adequadamente apreendida e se se tivesse claro a quem deveria 

beneficiar. Conhecimento objetivo e posição de classe definidos eram vistos, dessa forma, como 

elementos fundamentais na luta contra o nosso passado colonial. Em artigo para a RB n. 28, 

“Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil”, de 1960, Caio Prado desnudava a face 

excludente do campo brasileiro. Revelava que, por falta de opções, mais da metade da população 

brasileira sobrevivia do trabalho agrícola e o que caracterizava a economia agrária brasileira era a 

concentração da propriedade fundiária222: o uso da terra se fazia hegemonicamente e de forma 

crescente em atendimento das necessidades de um pequeno grupo. Como conseqüência, a maioria 

da população tinha um nível de vida material e cultural aviltante.  
                                                 
222 Caio Prado utilizava o recenseamento de 1950, que comprovava essa concentração: “enquanto os pequenos 
estabelecimentos, cujo número representa 85% do total, ocupam somente 17% da área recenseada, os médios (6% do 
número total) ocupam 8% da área, e os grandes, que são apenas 9%, ocupam 75% da área. O alto grau de 
concentração da propriedade agrária é aí patente. É preciso acrescentar que o recenseamento foi realizado na base de 
‘estabelecimento’, e não de ‘proprietário’, não aparecendo nele, portanto, o caso tão freqüente de grande proprietário 
com mais de um estabelecimento. Não estamos também considerando a distinção entre terras próprias e arrendadas. 
Os dados apresentados não refletem assim adequadamente o verdadeiro grau de concentração da propriedade. Há que 
lembrar ainda, para completar o quadro, a situação de cerca de cinco milhões (precisamente 4.984.801) trabalhadores 
rurais, entre assalariados e parceiros, empregados a serviço alheio” (CAQAB, RB 28, 1960, pp. 166-7). Para Caio 
Prado, não procediam os argumentos que consideravam os índices médios de concentração exagerados, já que as 
áreas de concentração seriam as de baixa densidade demográfica e de grande extensão territorial. O que se verificava 
é que os dados de 1950 não refletiam todo o território brasileiro, mas as áreas economicamente organizadas, pelo 
menos razoavelmente habitadas, socialmente estruturadas. As contestações não tinham fundamento, a concentração 
fundiária que os dados apresentavam era efetiva e real, demonstrando nada mais que a existência em poucas mãos 
das terras habitadas, onde o domínio das terras significava domínio econômico da única forma de sobrevivência 
daquela população. Várias eram as tabelas de dados apresentadas pelo historiador paulistano que comprovavam esta 
concentração (mais especificamente às pp. 185-98) nas várias regiões do país, com ênfase para o Nordeste, São 
Paulo e Minas Gerais – regiões mais populosas e de expressividade econômica.  
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A concentração de terras nas mãos de poucos significava, no seu entender, em termos 

humanos e sociais, que a grande massa da população rural ficava comprimida em uma reduzida 

sobra de terras; a principal conseqüência era a abundante disponibilidade de força de trabalho. 

Em seus termos: “A concentração da propriedade fundiária tem assim um duplo efeito: primeiro, 

o de conceder ao empreendimento agromercantil uma base territorial conveniente para a 

realização de seus objetivos; e, em seguida, de assegurar ao mesmo empreendimento a mão-de-

obra indispensável de que ele necessita” (CAQAB, RB 28, 1960, p. 194). De forma que o êxito da 

exploração agrária no país estava ligado à ampla extensão de terras apropriadas por uma 

quantidade pequena de empreendedores que se transformaria na classe dominante. Tanto a 

população escrava, mesmo quando liberta, quanto os imigrantes que vieram trabalhar no meio 

rural jamais puderam disputar o “patrimônio” agrário do país. Sempre lhes coube – exceto os 

casos relativamente insignificantes dos colonos de algumas zonas do Espírito Santo e do 

extremo-Sul do país (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) – o papel histórico de 

fornecedores de “braços” para essa minoria condutora da agropecuária brasileira. 

Mesmo se tendo aberto para o trabalhador brasileiro alternativas de trabalho urbano, estas 

eram insuficientes para atender à demanda. Isto era verificável pelo grande número de 

desocupados e semi-ocupados que povoavam os centros urbanos, formando, na maioria das 

vezes, um grande aglomerado de mendigos, como ocorria no Nordeste. Naquele momento, 

somente São Paulo, em função do grande desenvolvimento industrial, oferecia condições de 

ocupação para os trabalhadores do campo em deslocamento para a cidade, mas com sérias 

conseqüências para a redução dos salários.  

Tendo isto em vista, admitir a concentração da propriedade fundiária em geral como 

resultado da abundância de terras e escassez de pessoas era um grande erro: afinal, se era 

realidade que a quantidade de terra era abundante, o mesmo se podia dizer da população223. 

                                                 
223 Caio Prado já havia contestado essa “piada”, falácia grandemente propagada no país, em pronunciamento à 
Assembléia Constituinte, em 1947, na condição de deputado estadual pelo PCB, quando da discussão sobre a questão 
tributária (AAC II, p. 96). Conforme nosso autor, “O estabelecimento de uma efetiva tributação territorial foi 
proposta e sustentada, entre outros, pelos comunistas com assento na Assembléia Constituinte e Legislativa de São 
Paulo em 1947. A direção do Partido, naquela ocasião, se não se opôs abertamente a essa posição dos deputados 
comunistas, não só não auxiliou, mas por vias indiretas dificultou a ação da bancada, com a alegação de que a 
tributação constituía medida e processo ‘reformista’. Felizmente essa opinião foi abandonada, e nas atuais Teses a 
tributação é apresentada como medida central a ser adotada como passo inicial e estímulo preliminar à reforma 
agrária (Tese 41)”. Caio Prado refere às Teses do V Congresso, de 1960. Afirmava, ainda, que, “Desorientadas, 
contudo, pelas erradas premissas teóricas em que se fundam, as Teses propõem a tributação territorial mais como 
medida de incentivo à produtividade das grandes propriedades. É o que se depreende claramente dos itens a e b da 
Tese 41. Ora, não deve e não pode o Partido objetivar unicamente, nem mesmo essencialmente, a produtividade das 
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Longe de estar assentada em questões demográficas, na grande maioria dos casos a concentração 

derivava fundamentalmente de fatores sociais e, por decorrência, somente podia ser resolvida por 

medidas de natureza social. 

Mais uma vez cabe ressaltar que a análise caiopradiana da questão agrária estava sempre 

associada à natureza da nossa formação histórica, sem o que não poderia ser compreendida. A 

todo o momento repetia-se a idéia de que a concentração da propriedade fundiária brasileira era 

derivada da nossa formação social específica, advinda do início da colonização, que foi a 

montagem de um negócio mercantil com vistas a atender ao comércio europeu. Foi em função 

disso que se povoou e se consolidou uma organização econômica, política e social no território 

brasileiro. Com essa finalidade é que se instalaram aqui os portugueses, na condição de 

condutores de empreendimentos, utilizando como trabalhadores os povos indígenas – dos que foi 

possível dominar e domesticar, suprindo a insuficiência com a importação significativa dos 

negros escravos africanos. Temos, desse modo, a sociedade constituída, de um lado, pelos 

empreendedores de negócios e, de outro, por trabalhadores. É claro que aos primeiros coube a 

apropriação das terras, meio de produção fundamental a ser explorado. O uso da terra se fazia, 

nos seus dias como no passado, não em benefício do povo que nela habitava, labutava e 

executava suas atividades, mas, fundamentalmente, em função de vantagens comerciais e 

interesses completamente excêntricos àquela população. 

O historiador marxista reconhecia que, do período colonial aos dias em que vivia, havia se 

passado um longo espaço de tempo que assistiu a grandes transformações na tosca estrutura 

colonial, como a ampliação demográfica, o desenvolvimento de diversas atividades econômicas, 

inclusive o setor industrial – gerador do progresso do meio urbano e da estruturação de um 

mercado interno, inexistentes sob os mesmos moldes no período colonial –, acrescendo-se a 

formação de uma nacionalidade com anseios próprios. Mas constatava que as indiscutíveis 

modificações não foram suficientes para afastar o antigo sistema colonial, como bem 

demonstrava a ultrapassada maneira de uso da terra e a estrutura agrária daí derivada. Isto é, 

ainda permanecia a ampla exploração agromercantil direcionada aos interesses externos ao país. 

Tratava-se da reposição contínua do círculo vicioso, ainda que sob nova roupagem.  

Nota-se, em seguimento à sua analítica, que em todas as regiões a primazia da atividade 

                                                                                                                                                              
grandes propriedades. Isso constitui uma típica formulação burguesa do problema agrário” (SANTOS, 2007, pp. 
245-6). 
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agromercantil estava centrada na produção de algum gênero de expressão econômica, enquanto a 

produção para atendimento das necessidades da população que trabalhava naquela área era 

tratada como questão secundária. Apresentavam-se aí dois tipos de atividade rural, a segunda em 

desvantagem clara. A produção de gêneros para o consumo interno era realizada, nos domínios 

da grande propriedade rural, como atividade complementar dos empregados, e também sob a 

forma independente de pequenos produtores que labutavam suas terras ou as arrendavam. De 

toda maneira, ambas sempre intimamente ligadas e submetidas aos altos e baixos da grande 

exploração local, a exemplo da pecuária no pós-Segunda Guerra Mundial, que deslocou pequenos 

agricultores para que a terra fosse transformada em pastos.  

Mesmo a produção de gêneros secundários, realizada por produtores independentes, era 

diretamente atingida pelas vicissitudes da grande exploração. Até o parcelamento fundiário era 

decorrente desta contingência. O retalhamento da grande propriedade se dava quando esta perdia 

a lógica da sua existência – a produção em larga escala de um dado gênero produtivo –, para em 

seguida se reagrupar quando a situação se invertia224. Dado o papel primordial representado pela 

grande exploração agromercantil na economia rural brasileira, era ela que determinava as 

relações de produção e de trabalho. 

A carência de força de trabalho para a grande lavoura era um grande problema que 

remontava à abolição do tráfico de negros para o país, que teve de contar com a imigração de 

trabalhadores livres, em prejuízo dos interesses dos proprietários do empreendimento 

agromercantil. Situação esta, inclusive, geradora de modos de escravidão dissimulada, como a 

retenção dos trabalhadores que não pudessem pagar as dívidas assumidas com o empregador. No 

campo brasileiro, a remuneração do trabalhador se dava de três formas distintas, que se 

combinavam de acordo com o momento e o local. Eram elas: a remuneração em dinheiro, em 

parte do produto ou o uso da terra para fins próprios do trabalhador. Estas formas, evidentemente, 

não eram fixas, variando até mesmo em propriedades próximas, como também de ano para ano, 

como em São Paulo: nesta região, o colono, o trabalhador fixo da fazenda, era remunerado para 

cultivar uma quantidade de pés de café (área de cultivo conhecida como “talhão”), com 

pagamento anual determinado, realizado via parcelas mensais; ganhava mais outro valor pela 

                                                 
224 São Paulo e o Nordeste eram exemplos visíveis disso. Como decorrência da crise do café, em 1930, houve em São 
Paulo uma tendência para a subdivisão das antigas fazendas de café; situação revertida após 1940, com a ascensão da 
lavoura canavieira e da engorda de gado. O mesmo aconteceu com a lavoura canavieira do Nordeste. Os dados dos 
recenseamentos de 1940 e 1950 confirmavam ambos os fatos (cf. CAQAB, RB 28, 1960, p. 207). 
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colheita por saco de café, e comumente adquiria o direito de plantar cereais (arroz e feijão, entre 

outros), o que podia ser feito intercalando sua plantação na área do cafezal que lhe havia sido 

destinada ou utilizando locais separados para esta finalidade. Podia, também, cultivar uma 

pequena horta ao redor de sua moradia e ter uma pequena criação de animais (porcos, galinhas, 

algum burro ou cavalo e, excepcionalmente, alguma vaca). 

Na lavoura de cana do Nordeste identificam-se dois tipos de trabalhadores: os fixos e os 

“foreiros”. Os fixos (“os moradores”) recebiam o pagamento em dinheiro e tinham o direito de 

cultivar gêneros para sua sobrevivência em torno de suas habitações – geralmente espalhadas pela 

propriedade, mas se mantendo mais ou menos próximas aos canaviais (caso diferente do de São 

Paulo, onde as moradias se juntavam, formando a colônia, mas sempre nas redondezas das 

plantações). Já os “foreiros” pagavam aluguel (“foro”) ao dono da terra para cultivá-la por sua 

conta, em sítios mais afastados, e eram obrigados a trabalhar, geralmente gratuitamente, para o 

proprietário no período de safra – atividade chamada de “obrigação” ou “cambão”. Já na lavoura 

algodoeira do Nordeste, o trabalho era realizado sob a forma de meação do algodão colhido, ou 

seja, os trabalhadores eram parceiros. Para sua sobrevivência, mantinham em áreas secundárias o 

cultivo de gêneros, pagando, às vezes, meação ao dono da terra. O mesmo ocorria em São Paulo, 

onde o trabalho no cultivo do algodão se dava geralmente sob a modalidade de meação. Por outro 

lado, no sertão nordestino, o trabalho na pecuária era exercido pelo “vaqueiro” (trabalhador que 

tomava conta do gado), que tinha como pagamento um bezerro de cada quatro que nasciam (a 

“quarta”). Nas fazendas menores, nas quais o proprietário residia, os gêneros eram cultivados em 

parceria por conta dos vaqueiros. 

O historiador marxista, numa análise polêmica, caracterizava todos estes casos e outros 

similares como modalidades de pagamento de serviços, ainda que não em dinheiro. Isto porque 

considerava a prestação de serviços aquilo que o proprietário queria do trabalhador. A permissão 

para cultivo próprio, no seu entender, nada mais era que um meio para firmar o trabalhador no 

local e garantir uma prestação de serviços mais certa e fixa. Mesmo quando este ganhava uma 

parte do produto, não se configurava especificamente uma parceria clássica, como podia parecer 

de imediato. Inexistiam aí os demais elementos que constituiriam uma parceria de fato: “Esse 

instituto jurídico, como se sabe, participa ao mesmo tempo da locação de serviços e do contrato 

de sociedade. E é este último que prevalece, tanto que são as regras do contrato de sociedade que 

lhe são subsidiariamente aplicáveis” (CAQAB, RB 28, 1960, p. 215). Assim, a seu ver, não 
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existia nada que se assemelhasse a uma sociedade nas relações entre proprietários e 

trabalhadores. Aliás, não poderia ser de outra forma, na medida em que estes últimos não tinham 

nenhuma posse da terra. Eram os proprietários que detinham todos os direitos do solo, 

controlavam e fiscalizavam as atividades do trabalhador e determinavam a distribuição do 

produto, não tendo o “parceiro” nenhuma autonomia. Tratava-se, na verdade, de um trabalhador 

que se diferenciava pela forma de remuneração que recebia.  

Nosso autor sustentava a idéia, contrariando concepções de seu partido, de que prevalecia 

no campo brasileiro o salariado, que as inúmeras formas peculiares não desmentiam, isto é, as 

“outras modalidades de pagamento são apenas substitutos eventuais ditados por circunstâncias de 

ocasião, e particularmente pelas vicissitudes financeiras da grande exploração” (CAQAB, RB 28, 

1960, pp. 215-6). Quando havia o progresso de uma atividade, iam desaparecendo as outras 

ocupações dos trabalhadores e o pagamento assumia formas claras de salariado. Exemplares, sob 

seu prisma, eram os casos do extremo-Oeste de São Paulo e Norte do Paraná, com a utilização de 

trabalhadores temporários; a lavoura canavieira do Nordeste tinha causado a desaparição das 

atividades secundárias que ocupavam os trabalhadores, estabelecendo-se relações de 

assalariamento; com a alta da pecuária do sertão nordestino, a “quarta” foi sendo trocada pelo 

salário mensal fixo. Mesmo a resistência dos vaqueiros, que se achavam em desvantagem com 

esta substituição, foi insuficiente para barrar a alteração na forma de remuneração. As 

modificações se faziam na agropecuária brasileira em desconsideração a quaisquer interesses do 

trabalhador; prevaleciam sempre os dos proprietários. 

 Caio Prado ressaltava essas questões com vistas a demonstrar a real estruturação das 

relações de trabalho do negócio agropecuário no Brasil, uma vez que estas formas peculiares 

estavam gerando incompreensões e incorreções na apreensão da questão agrária, confusão teórica 

geradora de prática equivocada. Referia-se ao PCB, que as caracterizava como ”feudais” ou 

“semifeudais”. Para o historiador em tela, havia uma confusão de elementos específicos da 

realidade brasileira com acontecimentos da Europa. Podia haver semelhanças, mas as relações no 

meio rural brasileiro eram de salariado, mesmo quando revestidas de roupagens que lembravam o 

caso europeu.  

Assim, salvo situações excepcionais, como a de reter o trabalhador por dívidas, o que se 

observava era a existência de um mercado de trabalho livre na agropecuária brasileira, mesmo 

que esta liberdade estivesse apenas no terreno jurídico de compradores e vendedores da força de 
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trabalho. Ainda que a alternativa para o trabalhador rural fosse morrer à míngua, juridicamente 

ele estava na posição de ofertar ou não sua força de trabalho e acordar com o empregador em que 

condições o faria. Se a remuneração não se efetivasse em base eminentemente monetária, e sim 

sob outra modalidade, isto não ocorreria por nenhum impedimento jurídico ou estatuto pessoal, 

mas por interesses de cunho mercantil. Seu posicionamento crítico em relação a esta questão 

baseia-se, além do exposto, na seguinte argumentação: “o que tivemos como organização 

econômica, desde o início da colonização, foi a escravidão servindo de base a uma economia 

mercantil. Com a abolição legal da escravidão /.../, era natural que as classes dominantes e 

senhoras dos meios e fatores de produção, inclusive e sobretudo a terra, procurassem se 

aproveitar da tradição escravista ainda muito próxima e viva, para o fim de intensificarem a 

exploração do trabalhador. E foi efetivamente o que sucedeu”. Todavia, “as formas peculiares de 

relações entre proprietários rurais e seus trabalhadores, que resultam daquela situação /.../ não 

têm nada de ‘feudais’. Apresentarão quando muito traços que fazem lembrar a escravidão. Mas 

isso é uma outra coisa” (CAQAB, RB 28, 1960, pp. 220-1).  

Ignorar esses fatos era grave, na medida em que a admissão da existência de restos 

feudais no nosso meio rural tinha levado os organismos de esquerda a uma atuação prática 

nefasta para a classe trabalhadora. O autor era enfático na afirmação de que as cruéis relações de 

trabalho rurais nada tinham de feudais. Elas não eram fixas, ao contrário, eram móveis e ligadas a 

interesses de mercado de trabalho. Por isto, sua alteração devia tocar no centro gerador desse 

desequilíbrio, que era a posição vantajosa que os proprietários de terra tinham nesta relação, dada 

a grande concentração da propriedade fundiária. Colocava-se, assim, a necessidade de uma 

adequada repartição da terra que possibilitasse um maior acesso a ela pelos trabalhadores rurais, 

com vistas a melhorar suas condições de vida. Mas “não há que ver aí, por não ser o caso, 

nenhuma superação de pseudo-etapa feudal ou semifeudal, e ‘ascensão’ para o capitalismo” 

(CAQAB, RB 28, 1960, p. 222). 

A análise de feudalismo entendia que os “restos feudais” (de meação) eram primitivos e 

deveriam ser superados pelo capitalismo, ou seja, pelo salariado. Este pensamento incorria em 

erro, por ignorar que, historicamente, em muitos casos no país, o salariado antecedeu a meação, 

como em São Paulo (na cultura do café) que, após a crise de 1930, introduziu-a no cultivo do 

algodão. Tratar essa alteração como involução seria a saída para esta teoria, mas mesmo assim de 

modo inexato tanto para a economia quanto para o trabalhador, pois o que se verificou foi o uso 
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de uma tecnologia mais avançada na produção do algodão sob a forma de meação, ao contrário 

do ocorrido nas antigas fazendas cafeeiras onde predominava o salariado. No que dizia respeito 

ao trabalhador, sua situação era melhor sob o regime de meação, dado que sua remuneração era 

maior, bem como sua condição de vida mais elevada. 

O que mais interessava era que a meação abria possibilidades para uma provável 

aquisição da terra pelo trabalhador. Para sua efetivação, seria necessário oferecer permanência e 

prosseguimento ao acordo de meação. Dada sua face dinâmica, esta modalidade se mostrava 

como uma possível fase da reforma agrária, de maneira que uma teoria que distorcesse as 

relações de trabalho no campo acabava por prestar um desserviço à classe trabalhadora rural.  

Outra questão que Caio Prado procurava desmistificar era a da subdivisão da propriedade 

rural, criticando os que a consideravam resultado natural do direito sucessório. Era claro que a 

divisão entre os herdeiros não chegava senão excepcionalmente à grande propriedade – quando 

esta entrava em decadência e não constituía mais um negócio lucrativo. Não sendo este o caso, 

verificava-se a sua transferência, em bloco, por gerações sucessivas. Quando muito, dela se 

afastava uma porção de pequena importância. No caso de grandes propriedades, dividia-se em 

áreas que formavam cada qual uma nova exploração em ampla escala. Era o que demonstravam 

os grandes domínios mantidos e consagrados na tradição (os engenhos nordestinos, as antigas 

fazendas paulistas de café e as estâncias gaúchas, entre outros). O parcelamento nas propriedades 

de sucesso era reduzido e, geralmente, nas negociações imobiliárias rurais, a grande propriedade 

era transferida integralmente. Ou seja, em nosso país, esta resistia fortemente ao parcelamento, o 

que a organização da propriedade rural altamente concentrada demonstrou, permanecendo à 

revelia do avolumamento da população do campo e de reveses, como as contínuas crises da 

grande exploração.  

A pequena propriedade, por sua vez, ficava restrita às áreas pouco extensas, à margem e 

dependendo das sobras da grande exploração (onde esta não alcançou sucesso ou sofreu acidente 

fatal). A multiplicação das pequenas propriedades era resultado de seu próprio fracionamento, 

constituindo os minifúndios, o que se revelava um problema, já que estes (decorrentes da 

concentração da propriedade rural, isto é, da dominação que exercia sobre a maior parte das terras 

aproveitáveis) forçavam a pequena propriedade a se ampliar cada vez mais em reduzidas áreas 

que lhe eram destinadas. Do ponto de vista humano, o mais importante, traduzia a contínua 

miserabilidade da população mais simples de proprietários rurais, cuja condição de vida se 
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assemelhava à dos trabalhadores sem-terra da grande exploração. Evidentemente, para esta 

significava um duplo ganho: redução do valor da força de trabalho (em função da ampliação da 

procura) e possibilidade de incorporar as pequenas propriedades quando fosse do seu interesse, 

dada a tendência destas à inviabilidade, por viverem à margem da vida econômica nacional.  

A observação dos setores essenciais da agropecuária revelava claramente a existência de 

um grande desnível entre eles: grandes proprietários e fazendeiros, de um lado; trabalhadores 

sem-terra, ou com insuficiente quantidade de terras, de outro. Enquanto para os grandes 

proprietários a utilização da terra constituía um negócio como outro qualquer225, para os 

trabalhadores rurais era a única fonte de subsistência, donde, para Caio Prado, misturar situações 

tão diferentes no estudo da questão agrária não levaria a uma resolução efetiva. De modo que a 

posição que os homens ocupavam nas atividades da agropecuária precisava ser levada em conta, 

antes de tudo. Considerando-a nada uniforme, não era possível tratar tais categorias sem 

distingui-las claramente, ou seja, antes de procurar soluções para o problema agrário, precisava-

se visualizar para qual segmento da população a resolução se direcionava. Para iniciar tal tarefa, a 

reforma agrária deveria se concentrar em dois eixos: a expansão da proteção ao trabalhador do 

campo e o benefício do acesso à propriedade e uso da terra. Essas medidas possibilitariam 

garantir melhores condições de vida para o trabalhador e a alteração da estrutura da propriedade 

rural, assentada na grande concentração fundiária. Isto é, poderia desacentuar a brutal exploração 

da força de trabalho no meio rural ou, então, possibilitar ao trabalhador se tornar um pequeno 

produtor. Trata-se de medidas com vistas a amenizar a cruel face da agropecuária brasileira, 

resultante do sistema econômico vicioso implantado e do qual o país não conseguia se 

desvencilhar. 

Notabiliza-se, mesmo nesta breve explanação, o rumo próprio tomado pelo historiador 

marxista na compreensão desta questão tão polêmica para a época, além das forças próximas 

(PCB) que combatia. O autor em pauta, na defesa de transformações que respeitassem as 

condições objetivas da realidade nacional, avaliava que não era possível, naquele momento, a 

                                                 
225 Em concordância com Milton Santos, que, em livro intitulado Zona do cacau, de 1957, traçava o perfil do 
fazendeiro de cacau do Sul da Bahia, Caio Prado afirmava que tais caracteres podem ser atribuídos ao grande 
proprietário rural brasileiro de maneira geral, a saber: “Sendo por profissão um agricultor, o fazendeiro de cacau é 
sobretudo comerciante. Sempre atento às oscilações do mercado e ao jogo da bolsa, de ouvido diariamente pregado 
ao rádio para conhecer a cotação internacional, reage em sua vida de relações como verdadeiro comerciante. Não 
tem, via de regra, o amor à terra que caracteriza o camponês. Cuida de sua plantação porque sabe que dela é que hão 
de vir os grãos de ouro que lhe fazem a fortuna. Mas não tem aquela nostalgia da terra /.../ nem a ela se sente 
indissoluvelmente ligado” (SANTOS apud CAQAB, RB 28, 1960, p. 203). 
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mudança do modo de produção capitalista para o socialista, de forma que as medidas 

apresentadas situavam-se no âmbito da propriedade privada. Este posicionamento o levou a 

atribuir um valor alto ao Estatuto do Trabalhador Rural, visto como uma das mais significativas 

iniciativas de alcance nacional para o encaminhamento de resoluções da questão agrária no país, 

e à crítica às forças de esquerda da época, que não souberam compreender o seu significado226. 

Caio Prado continuamente advertia as esquerdas sobre o seu despreparo no conhecimento 

da realidade nacional, responsável pelas suas práticas e alianças políticas equivocadas. 

Desconsideravam, na maioria das vezes, a forma específica de ser dos quadros políticos 

brasileiros. O historiador não defendia o isolamento, mas um posicionamento e ideologia 

claramente demarcados, únicos capazes de conduzir a uma ação conseqüente. 

 

4.6. O Domínio dos “Chefes” na Política Brasileira 

 

Os moldes em que se estruturou a política brasileira, como pôde ser observado nos 

capítulos anteriores, foram tomados pelo autor em análise como decorrentes do sistema 

econômico implantado. Sistema este que excluía a maioria da população de seus resultados, e na 

política a situação não era diferente. Assim, em artigo para A Platéa (1935), Caio Prado 

questionava claramente a estrutura “democrática” da nossa política. 

Para nosso historiador, a democracia apregoada em eleições e parlamentos brasileiros era 

ilusória, apenas de fachada. Isto porque, “Se formos aos fatos, havemos de verificar que toda 

política brasileira gira em torno desta hierarquia de ‘chefes’ locais, que vai desde o chefe do 

distrito ou município até os grandes ‘pagetes’ de zonas”. Assim, a atividade política do país 

advinha das alianças ou dos embates destes chefes. Como decorrência, podia-se considerar 

“partido dominante” aquele que angariava para suas fileiras a quantidade maior dos chefes locais. 

Por seu turno, as “oposições” eram, de modo geral, formadas pelos chefes discordantes227 

                                                 
226Sobre o ETR ver o artigo publicado, em 1963, na RB n. 47, “O Estatuto do Trabalhador Rural”. Também vale 
registro o seu posicionamento acerca da reforma agrária sugerida pelo governo do estado de São Paulo: via sérios 
limites e debilidades na proposta, que comprometia o efetivo acesso à terra. A esse respeito ver o artigo para a RB n. 
29 “A reforma agrária e o momento nacional”, de 1960. Já quanto às proposituras do governador Miguel Arraes 
quanto à questão econômica (e encerrada nela a temática agrária), avaliava-as positivamente. Em seu artigo “Um 
discurso marca época”, de 1963, publicado na RB n. 46, ovacionava o arrazoado do governador feito ao assumir o 
governo de Pernambuco. Considerava-o o político de maior significado e importância daquele momento, na medida 
em que sua alocução era demonstrativa de conhecimento da realidade brasileira.  
227 O autor esclarecia que O Partido Republicano Paulista (PRP), em São Paulo, anterior aos anos 1930, dominava 
com base nessa estrutura. Mesmo após 1930, o Partido Constitucionalista (criado em 24 de janeiro de 1934, mediante 
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(PANL, p. 134). A política da federação tinha o mesmo aspecto, uma vez que sustentada sobre a 

base desta política dos estados. 

No desdobramento da questão, desvelava a face desses chefes: “Na sua grande maioria 

são fazendeiros ou elementos ligados diretamente aos fazendeiros. Em todo o interior, onde a 

política tem seus principais redutos, os chefes locais de maior influência são em regra também os 

maiores fazendeiros da zona; se não diretamente, pelo menos sempre através de elementos a eles 

ligados” (PANL, p. 135). Isto é, o poder e prestígio dos chefes estavam ligados à base fundiária, 

garantidora de suas posições. Esta situação o levava a advertir que a constituição da política sobre 

essas bases impedia que se pudesse contar com ela na luta contra o sistema agrário, já que era 

nele que se sustentava. Ao regime agrário interligava-se o imperialismo, outro alicerce da política 

brasileira. Tendo em vista que a administração do país estava, de longa data, ligada ao 

“banqueirismo”, sendo financiada pelo capital internacional, também não se podia esperar que ela 

o extirpasse. 

Na historicidade da problemática, em folhas anexadas ao tomo de junho a dezembro de 

1937 d’Os cadernos manuscritos - diários políticos (o primeiro datado de 1935 e o último de 

fevereiro de 1947228), o autor em tela explicitava os caracteres da República Velha: larga 

autonomia dos estados; grande liberdade econômica; assentamento da política em reduzidas 

oligarquias locais, com eleições de fachada e garantida pela força contra as facções de oposição, 

sob as vistas indiferentes da massa da população. A explicação era clara: a Constituição de 1891 

tirou a autonomia do governo central e a transferiu para os estados, nos quais se desenvolveu toda 

a política de base. Para agir precisava se apoiar nas situações estaduais, que monopolizavam o 

poder político e material. Após 1891, cada estado organizou sua polícia, imprimindo-lhe um 

caráter militar. O governo central, nesse momento, possuía uma marinha e um exército 

rudimentares, sem condições de enfrentar as polícias estaduais. Como resultado tivemos a 

“política dos governadores”.  

                                                                                                                                                              
a junção do Partido Democrático com a Ação Nacional, a Federação dos Voluntários e a Liga da Defesa Paulista, 
entre outros) contando em princípio com o governo central, recorreu também a esses meios para a criação de sua 
estrutura política. Ou seja, “É aos chefes locais que apelou, e uma boa parte daqueles que outrora faziam o prestígio 
do Partido Republicano agregou-se às suas fileiras. É a isto, e só a isto, que ele deve seu sucesso eleitoral”. 
Conforme Caio Prado, com a distinção de que o PRP “teve 40 anos para se organizar, chegando a arregimentar a 
quase totalidade dos chefes locais paulistas. Enquanto o PC, com menos de dois anos de existência apenas, não 
logrou ainda um sucesso tamanho” (PANL, p. 134). Entretanto, ligava-se apenas a uma questão organizativa e 
temporal, pois, contando com o domínio do poder, tudo levava a crer que o PC rapidamente tomaria a feição do PRP, 
anterior a 1930.  
228 São compostos de nove diários, dois deles analisados por Paulo Iumatti (1998).  
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Desde a sua formação em nação livre, sobretudo a partir da proclamação da república, o 

Brasil se assentou economicamente na exportação de gêneros alimentares e matérias-primas; 

importação de artigos manufaturados; inversão de capitais estrangeiros, sob a forma de 

empréstimos públicos e aplicação em indústrias nacionais, especialmente serviços públicos. 

Dessa maneira, o aparelhamento material do Brasil se dava, em grande parte, mediante o 

investimento de capital externo. Contudo, a produtividade do país não acompanhou os nossos 

compromissos no exterior, gerando desequilíbrio econômico. Somente o café apresentava 

horizontes mais amplos e a ele foram dedicados os esforços, mas o seu limite foi atingido 

rapidamente e datava de 1906 a sua primeira crise de superprodução. Evidenciava-se que era 

preciso mudar o rumo das coisas, contudo, os novos dirigentes foram incapazes de enxergar 

novas possibilidades, de proceder à remodelagem da estrutura da economia brasileira. Assim, 

pode-se afirmar que se reiteravam os vícios do passado, criando um anel de ferro do qual não 

conseguia se livrar.  

Outro problema era a questão social: no império, tratava-se da questão servil, que foi 

resolvida, pelo menos no essencial, com a abolição da escravatura às vésperas da república. A lei 

de 13 de maio significou a etapa final da campanha da libertação do trabalhador brasileiro. 

Caberia ao regime republicano completar a obra iniciada, abolindo os resquícios do regime 

escravocrata, uma vez que não bastava dar a liberdade aos escravos: era necessário completá-la 

com o erguimento moral e material do trabalhador, bem como com a valorização do trabalho 

nacional. Para Caio Prado, a primeira geração de dirigentes republicanos, formados na tradição 

da escravidão, quando muito compreendia a importância da abolição. Nem sempre, aliás. Muitos 

apoiaram esta causa movidos pelas circunstâncias de momento, que lhes exigiam tal 

posicionamento. Nem atentaram para o problema social, complicado pelas novas questões 

trazidas pelo proletariado industrial, que surgiu mais especificamente no país no primeiro decênio 

do século XX. Considerava a nova questão social menos despercebida que a anterior, dadas as 

agitações operárias constantes. Mas, ainda assim, foi muito mais sentida do que efetivamente 

compreendida, como mostra a famosa frase: “a questão social é uma questão de polícia”. 

Outro ponto importante que se apresentava ao país era o da reorganização política. O 

aumento da população, o amadurecimento de classes sociais que o império ignorara ou de que 

conheceu apenas o alvorecer – as classes médias, o proletariado – implicou uma diversificação 

mais ampla de interesses, especialmente os econômicos. Aliou-se um novo equilíbrio social e 
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econômico, que paulatinamente se estruturou e estabeleceu oposição ao anterior, 

significativamente abalado pela abolição do trabalho escravo e pela reorganização do trabalho 

com base na liberdade jurídica e, em grandes setores do país, do trabalhador imigrado. Estes e 

outros elementos acabaram por tornar o sistema político vigente até então caduco e ultrapassado. 

Contudo, não se presenciaram atitudes no sentido de reformas estruturais. 

Estes eram, sumariamente, os principais problemas enfrentados pelo país às vésperas da 

Revolução de 30. Naquele momento havia uma separação profunda entre a nação, em seu 

conjunto, e os seus dirigentes, incapazes de entender os novos tempos. O descontentamento e a 

falta de confiança no futuro foram revelados, entre outros, pela simpatia popular que despertaram 

os motins militares que abalaram o país a partir de 1922: “os revoltosos de 22 e 24, se não são 

apoiados efetivamente por toda a nação, são pelo menos olhados com uma [benevolência229], que 

vai muitas vezes até um apoio moral que não se esconde” (DP, jun. a dez./1937, anexo, p. 7). Foi 

avaliado como um momento propício para um “golpe revolucionário eficiente”, entretanto, “os 

movimentos de 22, 24, Coluna Prestes não tinham elementos de vitória”. Isso porque “Limitados 

aos quartéis, fundados unicamente em alianças platônicas que no momento decisivo estavam 

fadadas a falhar. Faltou-lhes, evidentemente, uma sólida organização cuidadosa” (DP, jun. a 

dez./1937, anexo, p.7). 

O historiador paulistano tomava as crises econômica (1929) e política (1929-30) como 

fatores últimos que possibilitaram o que havia muito se formava no país, desaguando na 

Revolução de 30. As dificuldades da Revolução, no seu entendimento, foram agravadas pela 

profunda crise econômica por que passava o país. Como resultado, observava-se durante o 

período posterior uma semianarquia política, que em muitos momentos se transformou em 

anarquia, chegando à luta armada, como as quarteladas no Norte e a revolução de São Paulo. 

Julgava que o apaziguamento da situação foi dado pela Constituição de 1934 e um novo sistema 

eleitoral que, se não resolvia, pelo menos equilibrava a situação. 

A Constituição de 1934 parecia que resolveria o sistema político obsoleto, mas o 

Congresso advindo das primeiras eleições mostrou-se medíocre. Não se podia esperar algo 

diferente, dada a desorganização política subseqüente a 30. No traço regionalista, herdado do 

passado, situava-se o caráter mais gravoso desse parlamento. Tratava-se de um vício, que 

necessitava ser removido, de vez que havia se tornado incompatível com as novas condições do 

                                                 
229 Parece-nos ser esta a palavra que está ilegível no manuscrito.  
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país, cujos problemas assumiam caráter nacional, plano em que exclusivamente poderiam ser 

resolvidos. 

A situação do país depois de 1930 foi se modificando, mas não de chofre. A organização 

das finanças, ocorrida no governo de Campos Salles, foi interrompida com a guerra de 1914-18, 

retomando a partir daí sua evolução. O governo federal iniciou também um processo de 

fortalecimento de seu poder. Alguns fatores que contribuíram para esse fenômeno foram: a) o uso 

da faculdade da emissão de moeda; b) a reorganização, pelo ministro da Fazenda Cincinato 

Braga, do Banco do Brasil, que se desenvolveu a partir de então e se transformou num organismo 

financeiro poderoso; c) a crise de 1929, que obrigou o governo federal a assumir a situação de 

que o estado de São Paulo não conseguia mais dar conta (arcou com a responsabilidade do 

empréstimo paulista de 20 milhões de libras, contraído em 1929, e tomou para si a incumbência 

de regular o comércio do café, ou seja, assumiu o controle da mais importante atividade 

econômica do país); d) a repetição com o açúcar do ocorrido com o café: em profunda crise de 

superprodução, a indústria açucareira teve de apelar para o poder central e, por meio do Instituto 

Nacional do Álcool e Açúcar, a União passou a controlar outro setor de grande significado na 

vida econômica do país; e) a outorga ao governo federal de legislar sobre o trabalho, medida que 

foi, depois de 1930, uma arma de grande importância política. O Ministério do Trabalho, criado 

em 1931, passava a controlar os sindicatos patronais e operários, operando diretamente num setor 

social e econômico de fundamental importância. De modo que o reforço do poder da União foi a 

conseqüência fatal. Mas, ainda assim, não conseguiu romper com os caracteres regionais e 

passadistas da política do pretérito.  

A compreensão de elementos fundamentais da política brasileira o levava a considerar a 

inexistência de uma efetiva democracia no país, mostrando que a alteração da situação vigente 

caberia às forças sociais distintas. As forças novas a que se referia eram as massas populares. Em 

seus termos: “E isto não será possível senão através de uma democratização cada vez maior da 

nossa organização política. Só a intervenção direta e efetiva da grande massa popular brasileira 

logrará orientar nossa política por novos rumos”. Em defesa da verdadeira democracia, concebida 

como apenas viável pela defesa e ampliação das “liberdades populares”, afirmava: “Sem elas a 

democracia será sempre um mito”. Isto porque “Não é evidentemente a sua simples consagração, 

num texto constitucional, que torna a democracia uma realidade”. Ao que esclarecia: 

“Democracia, como outro regime qualquer, não precisa ser declarada, o principal é que se 
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pratique”. Prática esta concebida como concessão de liberdade ao povo para manifestar, atuar e 

contribuir na administração e política do país (PANL, p. 135). 

Era claro para nosso autor que no Brasil imperava o contrário de uma real democracia, de 

vez que todas as ações populares ou eram proibidas, ou sujeitadas a uma rígida fiscalização 

policial, a exemplo da Aliança Nacional Libertadora, que foi arbitrariamente fechada, e seus 

militantes, presos. As demais organizações de base popular não teriam destino diferente, tendo 

em vista que, “nesta inefável democracia em que vivemos, tudo quanto cheira a povo se torna 

suspeito” (PANL, pp. 135-6). Notabiliza-se aqui, claramente, a denúncia de Caio Prado do 

caráter excludente da nossa política e sua incapacidade de admitir as liberdades democráticas 

para a classe social não abastada. Lembrando que a exclusão é um elemento pertencente ao 

círculo vicioso e que não foi descartado em sua essência ao longo de nossa processualidade 

histórica. 

Em seqüência da questão, admitindo como base da democracia a participação popular 

ativa e a ausência dessa condição primária, o historiador marxista, taxativamente afirmava: “A 

democracia não existe no Brasil”. De modo que, na sua concepção, “A democracia brasileira 

ainda precisa ser conquistada. E conquistada por uma frente comum de todos aqueles que 

compreendem a impossibilidade de realizar no Brasil, dentro dos quadros atuais da situação 

dominante, uma política progressista e acorde com os interesses fundamentais do país” (PANL, 

p. 136). 

Essa constatação, vinda de longe e constantemente reafirmada em escritos da década de 

50-60 do século passado, explica as severas críticas de Caio Prado às forças políticas de esquerda. 

No seu entender, o desconhecimento da nossa especificidade histórica e o apartamento desses 

agrupamentos das reais necessidades das classes trabalhadoras impediam uma avaliação correta 

dos programas de governo estabelecidos, como dos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 

João Goulart, que tomamos como exemplaridade. 

O desempenho dos governos Kubitschek, Quadros e Goulart passou pelo crivo de nosso 

investigador, que não poupou duras críticas às políticas por eles implementadas230. Visibiliza-se 

que seu critério de avaliação estava centrado na possibilidade ou não de efetivação de tais 

medidas no sentido de permitirem um desenvolvimento com inclusão social e que conduzisse o 

                                                 
230 Não é nossa intenção apresentar como os diversos autores interpretaram estes governos e a esquerda da época, 
nem registrar todos os acontecimentos históricos que marcaram o período. Procuramos, também aqui, concentrar-nos 
na análise de Caio Prado, que é o nosso propósito fundamental.  
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país na direção contrária à da cristalização do velho “sistema colonial”, continuamente reiterado e 

que precisava ser rompido. Como atestava que as políticas governamentais não alcançavam tais 

objetivos, suas análises assumiam um tom de clara denúncia e combate, tanto a estes governos 

quanto às chamadas forças progressistas da época, incluindo o PCB, que se mostravam limitadas 

e desorientadas no desempenho de seu papel histórico. 

JK ganhou a eleição pela coligação PSD-PTB, contando com o apoio dos comunistas. Já 

no governo, levou a cabo um programa de desenvolvimento – o Plano de Metas – à base de 

significativos favorecimentos aos capitais internacionais231. Clarificava que houve, neste 

governo, uma reorientação da política pretendida por Getúlio Vargas, que o havia levado ao 

suicídio: a industrialização do governo JK voltou-se não para os setores de base, para produção 

de bens de capital, como era o projeto varguista, mas para a produção de bens duráveis de 

consumo, entre outros, automóveis e eletrodomésticos232. 

Caio Prado, num primeiro momento, viu com entusiasmo a eleição de JK, mais pela 

conjuntura em que se deu do que pelo seu plano de governo. Pouco tempo depois, não vendo 

alteração no rumo da política juscelinista, fez críticas ácidas às medidas tomadas, avaliando-o 

como um governo entreguista, de íntima vinculação com o capital internacional. 

Já em dezembro de 1956, com menos de um ano da atuação de JK, em artigo para a RB, 

“A política brasileira”, nosso autor já se ocupava em denunciar os descaminhos do governo e dos 

partidos que faziam que a política brasileira apresentasse um espetáculo triste e lamentável, tendo 

como conseqüência o sofrimento do povo, mais especificamente, das camadas populares. 

Desconsideravam a crise econômico-financeira que o país atravessava e as diversas questões cuja 

                                                 
231 No governo JK, a economia brasileira caminhou sob a égide dos capitais internacionais, sendo que aos países 
hegemônicos eram garantidos a produção de bens de capital, a tecnologia e o centro financeiro, em conformidade 
com a nova divisão internacional do trabalho em curso acelerado após a recuperação da Europa pós-guerra. De 
acordo com Francisco de Oliveira, a industrialização das economias periféricas ou dependentes “entrava na divisão 
do trabalho do mundo capitalista como uma nova forma de expansão desse sistema, elevando-se do antigo patamar 
de produtores de matérias-primas versus produtores de manufaturas para produtores de manufaturas de consumo 
versus produtores de manufaturas de bens de produção” (OLIVEIRA, 1989, p. 83). Sobre essa estruturação 
específica pretendida com o Plano de Metas, ver, em especial, pp. 76-90.  
232 Segundo Francisco de Oliveira, “Na primeira metade dos anos 50, que corresponde quase inteiramente à 
presidência de Vargas, o padrão de acumulação intentado para a economia brasileira fundava-se numa prévia 
expansão do setor produtor de bens de produção, que poderia – atente-se para o condicional – fundar as bases para 
uma expansão industrial mais equilibrada entre os três departamentos básicos: o produtor de bens de produção, o 
produtor de bens de consumo não duráveis, e o produtor de bens de consumo duráveis” (OLIVEIRA, 1989, p. 77). 
Intenção “que não chegou a concretizar-se totalmente, como é historicamente óbvio. O período seguinte, que começa 
com a gestão Gudin no Ministério da Fazenda, é radicalmente distinto do ponto de vista do padrão de acumulação; e 
será o Plano de Metas que aprofundará a abertura iniciada na gestão Gudin, de tal forma e a tal ponto que esse padrão 
perdurará moldando a estrutura de reprodução do capital no país até a presente crise” (OLIVEIRA, 1989, p. 82).  
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solução urgia, tais como os problemas cambiais, do reaparelhamento dos transportes, dos serviços 

públicos urbanos, da energia elétrica, entre outros. 

Não deixava de propagar que as forças políticas se desgastavam em brigas alheias aos 

interesses da maioria da população e o país se via perdido entre os embates de oposição e 

governo, sem, no entanto, saber precisamente o foco das brigas. Governo e oposição se 

mostravam desnorteados, sem direção, desperdiçando forças em problemas que não eram os 

essenciais para a nação. Em alguns casos, sob a pressão do “clamor público”, o governo tomou 

algumas medidas corretas, como a revogação dos acordos com os Estados Unidos referentes à 

exportação dos minerais atômicos. Mas o abandono do assunto pela metade, na medida em que 

não se definiu o que seria feito daí para frente neste aspecto, bem como o corte das verbas 

universitárias destinadas a formar técnicos e desenvolver pesquisas nucleares, como ocorreu em 

São Paulo, demonstravam que, a esse respeito, não se podia esperar muita coisa. 

O historiador paulistano via na permanência da Instrução 113 da Sumoc o compromisso 

do presidente com os interesses do capital estrangeiro, em detrimento da indústria nacional; esta 

“penetração sem precedentes” preparava “situações futuras muito graves” (PB, RB 8, 1956, p. 2). 

Exemplar era o caso da Fábrica Nacional de Motores (FNM), que já produzia mensalmente 300 

veículos e poderia se desenvolver mais com ajuda do governo, mas que este desprezava. 

Enquanto isso, beneficiava, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), empreendimentos estrangeiros com valores que raríssimos empreendimentos nacionais 

alcançaram. Assim, os negócios nacionais ficavam marginalizados, e os proprietários brasileiros, 

observando o governo brasileiro se perder em dúvidas sobre quais empresas internacionais 

beneficiar.  

Findando o primeiro ano de mandato de JK – que se elegeu à base de um amplo programa 

de industrialização –, ainda não se tinha uma visão muito clara do que o governo entendia como 

desenvolvimento. Certamente, afirmava Caio Prado, não poderia ser a simples instalação de 

trustes no país e o seu sucesso comercial. “O desenvolvimento deve ter outro sentido e conteúdo 

que será, em primeiro lugar, o da elevação do nível de vida desta parcela considerável da 

população do país que antes vegeta do que vive humanamente” (PB, RB 8, 1956, p. 3). Ou seja, o 

desenvolvimento econômico só fazia sentido se pensado concomitantemente ao progresso social. 

De forma que o ponto de partida de um programa de desenvolvimento econômico seria articular 

essa população para o trabalho eficiente e produtivo, ofertando-lhe condições de trabalho que ela 
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não possuía. 

As declarações de que não seria propício o aumento do poder aquisitivo da população, na 

medida em que o Brasil estaria, naquele momento, voltado para o amplo “emprego das forças 

produtivas”, nada mais significavam que comentários de “economistas de gabinete”, totalmente 

distantes da nossa realidade – repetidores de frases de manuais da Europa e dos Estados Unidos –

, já que uma parcela considerável da população brasileira não tinha um emprego que lhe 

garantisse uma vida favorável. Esta era a condição real, exceto de reduzidos setores do país, 

especialmente do Sul e do Centro-Sul e que, de toda maneira, não se encontravam completamente 

fora do subemprego, do desemprego e de outras modalidades veladas de subatividade.  

A inversão dessa situação exigia que governo e administração desenvolvessem uma ação 

consistente, assentada sobre um pensamento coletivo e que expressasse ideologias políticas e 

representada por partidos. Sem isso, estariam desfalcados de normas sólidas e de quadros 

administrativos e políticos para levá-las a termo – o governo JK era a expressão da ausência deste 

componente. Daí ter-lhe faltado vigor e estímulo propícios para conduzir à frente seus planos. 

 As contundentes críticas aos descaminhos do governo JK quanto ao favorecimento do 

capital estrangeiro em detrimento do nacional, ao abandono das massas populares à sua própria 

sorte, à ineficiência dos serviços públicos nas questões mais básicas, como educação e segurança 

pessoal, reapareciam em outros escritos, como “As eleições de 3 de outubro”, de 1960, em que 

Caio Prado explicitou com todas as letras o entreguismo do governo JK: “foi certamente o mais 

entreguista, e nunca a economia brasileira assistiu a tamanha orgia imperialista. Para comprová-

lo, basta observar o estado em que a política do senhor Kubitschek deixa a economia e as 

finanças do país depois do seu ‘desenvolvimento’ de 50 anos em cinco apenas”. “O que vemos 

são todas as principais e mais rendosas atividades econômicas brasileiras ocupadas e exploradas 

ou inteiramente, ou em proporções apreciáveis, por grandes empreendimentos internacionais” 

(E3O, RB 32, 1960, p. 8). 

Desnudava que o cerne da política juscelinista consistia no estímulo ao estabelecimento 

no país de empresas imperialistas – em prejuízo do incentivo à economia nacional, que em seu 

governo se viu amplamente desfavorecida – e na miserabilidade da população, cada vez mais 

relegada a segundo plano. De maneira que a política econômica do governo JK foi 

“essencialmente entreguista”. Mas não era ele o inventor dessa política: bastava observar que “já 

em 1953, com o estabelecimento do mercado livre de câmbio (obra do ministro da Fazenda 
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Horácio Láfer), e em 1955, com a Instrução 113 (de iniciativa do ministro da Fazenda Eugênio 

Gudin), ela dera seus primeiros e decisivos passos”. Contudo, avaliava que Juscelino “deu a essa 

política um máximo de amplitude”. De forma que “A indústria brasileira, por obra sobretudo da 

política do senhor JK, não passa hoje, fundamentalmente, de uma constelação de filiais de 

grandes empresas internacionais” (E3O, RB 32, 1960, pp. 6-7). 

Por conta dessa situação inscrevia, em texto para a RB 38, de 1961, que “Nunca se 

enriqueceu tanto no Brasil como nesses ‘50 anos de desenvolvimento em cinco’ do senhor 

Kubitschek, como também nunca se empobreceu tanto e tão rapidamente” (PPB, RB 38, 1961, p. 

5). Enriquecimento, entenda-se, do grande capital brasileiro e internacional, um reduzido grupo 

com vez e voz no governo, verdadeira “oligarquia financeira” que dominava o país. Na outra 

ponta, na qual se achava a maior parte da população, a sobra do ônus do pseudodesenvolvimento, 

o enorme sacrifício das classes populares, em especial a dos trabalhadores. Ou seja, o enchimento 

dos bolsos da grande burguesia brasileira e de seus associados imperialistas seria impossível sem 

a inflação que devorava os salários e rebaixava a condição de vida do trabalhador e sem as 

vantagens oferecidas aos negócios imperialistas que operavam no país.  

Quanto ao processo sucessório que alçou Jânio Quadros ao poder, foi avaliado como a 

vitória de forças não menos ameaçadoras e “entreguistas”233. Eleito e respaldado, nas eleições 

realizadas em 3 de outubro de 1960, por mais de seis milhões de votos, 48% dos sufrágios 

nominais, Jânio Quadros, ao ascender à presidência, imediatamente promoveu a liberação do 

câmbio, mediante a Instrução 204, demonstrando que nada mais faria do que continuar a política 

econômica legada por JK, tão duramente criticada na campanha eleitoral e cujas conseqüências o 

povo sentia na vida. 

Em “A Instrução 204 e a política econômica brasileira”, de 1961, Caio Prado deslindava o 

significado e implicações desta medida234. A Instrução 204 e a política anterior não se 

                                                 
233 Conforme Moniz Bandeira, Jânio Quadros chegou ao poder sustentado pela oligarquia financeira e pelas forças 
que derrubaram Getúlio Vargas em 1954. Refere-se, entre outras, à União Democrática Nacional (UDN) e à Cruzada 
Democrática – corrente militar ligada à UDN que contava em suas fileiras com os generais Juarez Távora, Oswaldo 
Cordeiro de Farias e o brigadeiro Eduardo Gomes. Sobre o apoio dos partidos a JQ e o desenvolvimento da 
campanha eleitoral, ver Chaia (1991). 
234 Seu objetivo era, “através da elevação de câmbio de custo, das restrições às importações, da desvalorização da 
moeda, com o conseqüente ou pelo menos esperado estímulo às exportações /.../ aumentar as disponibilidades 
cambiais do país. E pretende isso com que objetivo final? Proporcionar ao país recursos com que fazer frente a seus 
encargos financeiros no exterior. E que encargos são esses? São, na sua maior e principal parte, os juros, as 
amortizações, os lucros, royalties etc. com que o Brasil remunera, direta ou indiretamente, as operações das empresas 
estrangeiras estabelecidas no país com suas filiais mais ou menos confessas ou disfarçadas em empresas brasileiras 
ou semibrasileiras” (I204PEB, RB 35, 1961, p. 5). 
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contrapunham e não se diferenciavam, pois esta aprofundava a política que pretendia criticar, 

tendo em vista que “o Sr Jânio Quadros nada mais é, no fundamental, que um continuador da 

mesma política econômica de seu antecessor. E será ele quem exprimirá em letra de forma (a 

Instrução 204) as perspectivas da nova fase em que, por força e conseqüência da anterior, se 

engajava a economia brasileira” (I204PEB, RB 35, 1961, p. 5). A economia do país se enredava 

num círculo vicioso no qual, após um período de possibilidades de aparência brilhante, como a 

fase do “desenvolvimento” do governo JK, seguia-se outro de onerosas conseqüências para o 

equilíbrio das finanças e da economia brasileiras, num primeiro momento represadas, para 

somente estourar no governo seguinte, no caso, de J. Quadros.  

Seria de vital importância a alteração radical na direção da política econômica e financeira 

do país, para que esta se voltasse para a estruturação da economia sobre pilares nacionais, 

principiando-se pela restrição de remessas para o exterior realizadas pelas empresas estrangeiras. 

“Tais pagamentos devem ser estritamente limitados aos eventuais saldos de nossas contas 

externas, depois de plenamente satisfeitas as necessidades do país em bens de importação 

essenciais ao normal funcionamento e progresso de nossas atividades produtivas” (I204PEB, RB 

35, 1961, p. 11). Isto é, fazer o contrário do que rezava a Instrução 204, para que se pudesse 

restabelecer de fato o equilíbrio econômico do país, sem, para tanto, recorrer a expedientes como 

restrição de importações, aumento dos preços internos e penalização da população.  

As forças progressistas e populares, na sua concepção, não foram capazes de ver que a 

simulada renúncia de JQ235 foi uma tentativa de voltar ao governo com poderes plenos, cujo 

insucesso acabou fazendo a UDN perder sua efêmera vitória e permitindo o retorno da 

combinação PSD-PTB, “representados nesse partilhado governo que aí está, respectivamente, 

pelo pseudochefe do governo Tancredo Neves e o semipresidente João Goulart” (E3O, RB 32, 

1960, p. 10).  

                                                 
235 A carta de renúncia do presidente foi entregue por Pedroso Horta ao Congresso, que a aceitou após a sua 
apreciação. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, esclareceu que não competia aos parlamentares 
aprová-la ou não, uma vez que a renúncia era um ato de vontade unilateral, portanto, consumado. João Agripino, o 
ministro de Minas e Energia do governo Quadros, julga que um dos motivos do fracasso da tentativa janista foi a 
desconsideração do direito brasileiro. Em suas palavras: “O primeiro grande equívoco do então presidente Jânio 
Quadros, de seu ministro da Justiça e do chefe da Casa Civil residiu em conceber a renúncia como um ato bilateral e 
não unilateral, como é, na verdade. Esperavam que o Congresso se reunisse e decidisse se aceitava ou não o pedido”. 
Tratava-se de um “erro de apreciação e um desconhecimento total do instituto da renúncia na tradição do direito 
brasileiro. A renúncia, aliás, sempre foi um ato unilateral, de vontade pessoal, que não cabe dúvidas” (AGRIPINO 
apud BANDEIRA, 1978, p. 416). Versões sobre a renúncia podem ser encontradas em Bandeira (1978; 1983) e 
Chaia (1991). 
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Goulart estava visitando Hong Kong quando Jânio Quadros renunciou e encontrou sérias 

resistências para assumir o poder. Instituiu-se o parlamentarismo, sob o qual ocorreram lutas 

incessantes pelas reformas de base e pressão para que Goulart recuperasse os plenos poderes, o 

que ocorreria em 1963. 

 Quando da renúncia de Jânio Quadros, o Congresso rapidamente colocou no governo o 

presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Os ministros militares – marechal Odílio 

Denys (Exército), almirante Sílvio Heck (Marinha) e brigadeiro Grun Moss (Aeronáutica) –, bem 

como o jornalista Carlos Lacerda, sob o pretexto da segurança nacional (combate ao comunismo), 

não queriam que Goulart fosse empossado. A maioria dos parlamentares também não admitia 

essa idéia. A resistência se deu dentro e fora do Congresso. Externamente a esta instituição, pode-

se citar: o então governador Leonel Brizola, com o apoio do III Exército, sob o comando do 

general Machado Lopes, levantou o Rio Grande do Sul, e Mauro Borges, governador de Goiás, 

armou a população; soldados rebelaram-se contra oficiais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro e outros estados; ocorreram greves políticas por todo o país e os trabalhadores do 

campo preparavam-se para resistir.  

Como forma de contornar a crise, foi rapidamente instituído o parlamentarismo, de modo 

a evitar que as movimentações sociais conduzissem João Goulart à presidência e desgastassem a 

autoridade das forças armadas. O deputado Tancredo Neves (PSD) foi incumbido por Goulart a 

formar o gabinete do governo, que se mostrou aquém das necessidades do país naquele 

momento236. As bandeiras nacionalistas defendidas por algumas lideranças políticas e as 

reivindicações dos trabalhadores chocavam-se com os interesses imperialistas, radicalizando a 

luta de classes no país237. Os embates pela reforma agrária e pela lei da remessa de lucros feriam 

imediatamente os interesses da burguesia ligada ao capital internacional238.  

                                                 
236 A esse respeito, ver Bandeira (1978; 1983). 
237 Em agosto de 1962, o Comando Geral de Greve se transformou no Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). 
Após a primeira greve nacional (5 de julho), o presidente sancionou a lei que instituiu o 13º salário, e após a segunda 
greve (14 de setembro), criou a Superintendência para a Reforma Agrária (Supra) e tomou medidas de 
reconhecimento oficial dos sindicatos de trabalhadores rurais. Toda essa situação política e social, aliada à crise 
econômica, foi constituindo um quadro que levou ao golpe bonapartista de 1964, que se fez para evitar o ascenso das 
massas e o estabelecimento no país de uma “república sindical” ou popular.  
238 De modo a influenciar mais diretamente os rumos do país, a fração burguesa ligada ao imperialismo norte-
americano patrocinou a criação do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad) e do Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais (Ipes), com orientação e verba da CIA e com financiamentos de diversas empresas. Segundo Ianni, 
“as classes dominantes nativas, diretamente ou por intermédio de sua tecnocracia civil e militar, sempre buscam a 
colaboração e o comando do imperialismo, toda vez que as condições de classes colocam em causa a forma e o 
âmbito da dominação vigente. A história da violência, repressão e golpes de estado é uma história ininteligível se não 
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A situação foi considerada pelo nosso historiador como delicada e que exigia dos partidos 

um posicionamento firme, que não assumiam. Em texto para RB, “Perspectivas da política 

progressista e popular brasileira”, de 1962, apresentava seu descontentamento com os caminhos 

da política nacional no governo Goulart. Não se pode perder de vista que as referências a este 

governo estão intimamente ligadas à sua análise dos partidos, da política e das forças 

progressistas da época.  

Em crítica às legendas políticas de então, afirmava que elas não se estruturavam a partir 

de programas que objetivassem encarar as problemáticas-chaves pendentes no momento – 

questões que diziam respeito à reforma agrária e ao desenvolvimento autônomo do país –, mas, 

sim, perspectivando o atendimento de interesses próprios e mesquinhos. Por conta disso, tais 

agremiações se mostravam “incapazes de compreender que, enquanto se deixarem arrastar na 

estéril luta de interesses e ambições personalistas e de grupo em que se acham engajadas, estão de 

fato fazendo o jogo de seus naturais adversários” (PPPPB, RB 44, 1962, pp. 1-2). 

Inúmeros eram os acontecimentos que comprovavam esse fato. Desde a renúncia de Jânio 

Quadros, a política brasileira passou por um dos seus momentos mais conturbados, com uma 

crise após a outra, o que desestabilizou o país e o colocou “na iminência de lutas armadas”. No 

alicerce destas perturbações estava o desassossego advindo da ampliação das contradições que 

mortificavam a vida social e econômica do país e cujos efeitos se revelavam, entre outros, na 

progressiva aceleração do processo inflacionário. Assim, se a situação na esfera política fosse 

outra, essa instabilidade teria encaminhado o país na direção de grandes modificações das 

contradições ainda pendentes. No entanto, “Desde a renúncia de Jânio Quadros, a questão que 

efetivamente centraliza e condiciona a luta política no Brasil, e por mais que se procure 

emprestar-lhe cores de renovação e reforma, nada mais tem sido que a dos poderes presidenciais 

do senhor João Goulart”239 (PPPPB, RB 44, 1962, p. 2). 

                                                                                                                                                              
se descobre o modo pelo qual o imperialismo participa dos acontecimentos. No golpe de estado de 1945, contra o 
ditador Vargas, esteve muito atuante o embaixador norte-americano Adolph Berle; e em 1964, no golpe de estado 
contra o presidente João Goulart, foi decisiva a atuação do embaixador norte-americano Lincoln Gordon. Há toda 
uma tecnologia do autoritarismo, violência, repressão, contra-insurgência, quartelada, golpe de estado que se infiltra 
por intermédio das embaixadas, empresas, agências governamentais, programas de assistência técnica, intercâmbio 
de profissionais” (IANNI, 1984, pp. 42-3).  
239 João Goulart somente se alçou à condição de presidente com plenos poderes após o plebiscito realizado em 6 de 
janeiro de 1963. Uma semana antes, o governo tornava público o Plano Trienal, elaborado pelo ministro 
Extraordinário do Planejamento, Celso Furtado, que acabou não sendo analisado adequadamente, tendo em vista a 
campanha eleitoral. No entanto, passada a euforia da vitória, o Plano, de acordo com Gorender, caiu como uma 
ducha de água fria sobre os defensores das reformas de base. Isto porque “Não só nada tinha a ver com elas, como 
oferecia mais uma versão da estabilização financeira recessiva, desta vez combinada a certa dose de 
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Em outros termos, essa situação “pré-revolucionária”, de abrasamento combativo das 

massas, perdia-se em embates pessoais e de facções, direcionadas para lutas vazias de 

estabilização da situação vigente e que não ultrapassavam a busca de dar garantias de poder a 

Goulart. De início foi a luta para levar o então vice-presidente à condição de presidente; isto 

alcançado, mas com poderes reduzidos, tratou-se de conseguir que tais poderes lhe fossem 

plenamente caucionados. Com o plebiscito, o “dispositivo janguista” venceu e este pôde nomear 

o Ministério, o que o parlamentarismo antes lhe impossibilitava. Era a vitória de Goulart e dos 

setores e grupos político-partidários que se coligaram nesse propósito. Esperava-se que, a partir 

daí, fossem conduzidas soluções para os gravosos problemas pendentes. Ou seja, que se 

principiaria, sem mais embaraços, a implementação das reformas de base, em que constariam 

“desde medidas nacionalistas e a reforma agrária, até a democratização das instituições e o 

combate ao ‘poder econômico espoliativo’, como se dizia; a que se acrescentavam os corolários 

do combate intensivo à inflação e alta precipitada dos gêneros de consumo popular, bem como do 

reajustamento salarial” (PPPPB, RB 44, 1962, p. 3). Isto é, mais do que medidas, uma política e 

administração novas que os estudantes, operários, o povo, de modo geral, esperava ao participar 

da campanha para garantir a posse do então vice-presidente e a antecipação do plebiscito para 

assegurar seu poder pleno na presidência. 

Passada, no entanto, a “espetacular” e “arrasadora” vitória política, não se seguiu o que se 

esperava, pois, tendo sido João Goulart empossado, iniciou-se a conhecida rotina de adiamento 

de soluções. Inúmeras reuniões eram desencadeadas, comissões e mais comissões formadas e as 

discussões sobre o que realmente interessava – reforma agrária, reajuste salarial, abastecimento 

popular, entre outros – eram lentas. Deixavam-se de lado as reformas, ações administrativas e 

legais de atendimento dos verdadeiros interesses da população. Até as reformas de base já haviam 

perdido todo seu conteúdo renovador240. Nem mesmo as eleições daquele ano modificaram a 

                                                                                                                                                              
desenvolvimentismo”. O Plano “Propunha a ‘verdade cambial’, ou seja, a desvalorização do cruzeiro, com vistas ao 
incremento das exportações; o corte dos subsídios ao consumo de trigo e de derivados de petróleo; a elevação das 
tarifas de serviços públicos; a contenção do crédito e das emissões de papel-moeda; a disciplina de salários e preços 
etc. Ao mesmo tempo, prometia a recuperação de taxas elevadas de crescimento”. De modo que “O Planalto foi de 
imediato combatido pelo CGT, PCB e outras forças de esquerda” (GORENDER, 1990, p. 55).  
240 De acordo com Gorender, a luta pelas reformas de base “não encerrava, por si mesma, caráter revolucionário e 
muito menos socialista. Enquadrava-se nos limites do regime burguês, porém o direcionava num sentido progressista 
avançado. Continha, portanto, virtualidades que, se efetivadas, tanto podiam fazer do Brasil um país capitalista de 
política independente e democrático-popular, como podiam criar uma situação pré-revolucionária e transbordar para 
o processo de transformação socialista”. Entretanto, “O núcleo burguês industrializante e os setores vinculados ao 
capital estrangeiro perceberam os riscos dessas virtualidades das reformas de base e formularam a alternativa da 
‘modernização conservadora’. Opção que se conjugou à conspiração golpista” (GORENDER, 1990, p. 51). 
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rotina mencionada, eleições que eram apenas disputa para ocupação de cadeiras na Câmara de 

Deputados, Assembléias Estaduais, Câmaras Municipais ou no Senado. As reformas de que o 

país carecia não tinham o peso necessário no momento e eram passíveis de retornar somente 

quando os políticos necessitassem fazer uso delas em benefício próprio. De modo que não era 

possível levar a sério a política e os embates em que se envolviam, acreditando que levariam a 

transformações efetivas.  

Não era cabível ignorar a realidade como forma de justificar comportamentos oportunistas 

mediante reflexões abstratas. Os fatos impunham-se às teorias deformadoras e confirmavam que 

os embates ocorridos na política brasileira desde a renúncia de Jânio Quadros, apesar da falsa 

aparência, eram destituídos de conteúdo verdadeiro e se moviam por interesses de facções para 

conseguir e estender os poderes janguistas. Uma vez alcançado o objetivo, não se 

implementavam as reformas prometidas, de vez que inexistia no país uma justaposição entre os 

fatos da política e as contradições da vida econômica e social, que representava impedimento 

para um real desenvolvimento da política nacional na direção da resolução daquelas contradições. 

Até mesmo porque ela não agia no sentido de definir e polarizar as forças, possibilitando, assim, 

soluções para os problemas a serem resolvidos, ao contrário, colocava-se de forma a direcionar e 

abafar as contradições latentes em embates por interesses próprios, impedindo o seu verdadeiro 

desenvolvimento241.  

A seu ver, o caos imperava na política nacional e atendia plenamente aos interesses 

reacionários e imperialistas, que podiam, assim, desenvolver suas ações sem obstáculos efetivos. 

Para inverter esta situação, caberia às forças progressistas mobilizar as massas populares em 

torno de um programa consistente, concreto, de atendimento dos interesses nacionais. 

Mobilização feita por uma “larga e persistente propaganda e educação popular – o que é bem 

distinto da simples agitação com que freqüentemente se confunde” (PPPPB, RB 44, 1962, p. 8). 

Exemplar disso era a questão do imperialismo, cuja apresentação para a população se 

fazia na forma de arrebatamentos emocionais, de impropérios contra os trustes e 

empreendimentos estrangeiros, especialmente dos norte-americanos, ou alguns dos seus 

                                                 
241 Para ele, “Não fosse assim, e seria inexplicável por exemplo, entre outros, o apoio dado pelo Sr. João Goulart 
(cujas pretensões e política se disseram associadas aos objetivos das forças nacionalistas e progressistas) à 
candidatura paulista do Sr. José Bonifácio (expressão típica do pensamento conservador e reacionário de São Paulo), 
e o paradoxal espetáculo oferecido pelos comícios desse último, em que discursaram lado a lado, e afinados pelo 
mesmo diapasão, o candidato dos grupos econômicos brasileiros mais comprometidos com a reação e o 
imperialismo, de um lado, e doutro alguns dos mais genuínos representantes (‘genuínos’, bem entendido, dentro da 
confusão que domina a política brasileira) do trabalhismo e do nacionalismo” (PPPPB, RB 44, 1962, pp. 5-6). 
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representantes. Foi o que ocorreu com o projeto que visava a limitar e disciplinar a remessa de 

lucros, que os representantes populares, incluídos os comunistas, foram incapazes de esclarecer e 

discutir242. O mesmo valia para outras questões, como a reforma agrária, reduzida a agitações e 

formulações inconsistentes e voltadas meramente para a distribuição de terras. Seguramente, 

asseverava nosso historiador, não era disso que as forças populares precisavam, mas, sim, de 

“uma clara consciência dos fins a que se dirigem as suas lutas, bem como dos meios que levam a 

esses fins” (PPPPB, RB 44, 1962, p. 8). Do contrário, ficaria inviabilizada uma política fértil das 

forças populares na direção da destituição dos empecilhos que embaraçavam a plena resolução 

dos problemas que constrangiam o desenvolvimento do país e a vida de sua gente. 

Como vimos, problemas estes cuja gênese histórica deita raízes no nosso passado 

colonial, com a instauração de um sistema econômico direcionado para os interesses externos, 

assentado na grande propriedade monocultural escravista. Como decorrência, a existência de uma 

sociabilidade que excluía a maioria da população das esferas econômica, social e política. Outra 

não foi a situação nos períodos posteriores, ainda que este círculo vicioso assumisse caracteres 

novos, como o descarte do trabalho compulsório do escravo e a adoção do trabalho livre. As 

alterações conjunturais, internas e externas, não modificaram a base essencial, denunciada pelo 

historiador marxista: a exclusão e violência destinadas às classes laboradoras brasileiras e o baixo 

padrão de vida que lhes era imputado. Por seu turno, as categorias sociais dominantes, ao longo 

de sua conformação histórica, foram cada vez mais cristalizando sua face antidemocrática e a 

parceria com o capital internacional, explicitando sua incompletude de classe. 

Não desconsiderando as irrupções anteriores da industrialização brasileira, pode-se 

afirmar que o desenvolvimento industrial no país se iniciou, não mais para ser interrompido, no 

bojo contraditório do ápice e concomitante instabilidade do sistema agroexportador. Com o 

desenvolvimento do capitalismo industrial no país, o círculo vicioso foi ganhando contornos cada 

vez mais nítidos e configurando os caracteres particulares da constituição do capitalismo 

verdadeiro no país: uma modernização arcaica, desatualizada, subordinada e insuficiente às 

demandas nacionais – própria de um capital atrófico; uma acumulação realizada via 

superexploração do trabalho (portanto, a exclusão econômica das classes trabalhadoras) e voltada 

                                                 
242 Conforme o autor, “Não faltava contudo receptividade popular para o assunto, pois o único caso em que se tentou 
alguma coisa naquele sentido – a iniciativa de um reduzido grupo de nacionalistas em São Paulo que chegou a 
convocar um comício em praça pública –, a ressonância foi tal que o governo reacionário e submisso ao 
imperialismo de Carvalho Pinto entendeu mais prudente impedir a realização do comício, fazendo ocupar 
militarmente, inclusive com forças do Exército, o local em que ele se deveria realizar” (PPPPB, RB 44, 1962, p. 7).  
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para saciar as burguesias internacionais e nacional (esta última, na condição de sócia menor); à 

estreiteza econômica da burguesia brasileira corresponde, na esfera política, a dominação sob a 

forma autocrática, conservadora e conciliatória com as forças retrógradas a quem deveria se opor 

enquanto classe; essa dominação autocrática dos proprietários edifica-se de maneira cruel, 

perversa, desprovida do caráter democrático de inclusão das massas aos processos, já que a 

evolução nacional é destituída de um centro organizador próprio – resultado da incompletude de 

classes do capital –, pois a burguesia se mostra impossibilitada de gestar um projeto de integração 

nacional, senão sob a forma direta da expulsão destas do progresso social. 
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Mesmo considerando a análise imanente conclusiva no seu próprio decurso, retomaremos, 

rapidamente, algumas questões, de modo a facilitar o avanço para a explicitação, ainda que 

sumária, de algumas propostas defendidas por Caio Prado, tendo como esteio a compreensão da 

história brasileira demarcada pela manutenção do círculo vicioso. 

Antes, ressalve-se que chegar às considerações finais não implica o término do trabalho, 

porque a pesquisa é infinita. Procuramos ao longo da jornada ultrapassar os entraves impostos por 

tal condição e realizar um trabalho que, embora modesto, pudesse fazer jus ao objeto investigado. 

Já nos contentaremos se servirmos de incentivo para que Caio Prado possa ser visitado e 

revisitado com atenção ao seu próprio pensamento. Como frisamos de início, embora considerado 

um clássico, o historiador marxista é pouco conhecido por sua própria letra, sofrendo ao longo do 

tempo imputações externas a seu ideário, salvo raras exceções. Assim, este estudo cumpre 

somente mais um círculo de muitos outros necessários para que Caio Prado possa ser 

efetivamente conhecido por ele mesmo. Trata-se de uma etapa inicial de abertura que pede 

continuidade, tendo em vista a seara de questões levantadas pelo autor em tela ao longo de seus 

estudos. 

Quando da elaboração da Dissertação de mestrado já se evidenciou o destino trágico do 

pensamento de Caio Prado e a necessidade premente de ampliar a pesquisa para o conjunto da 

sua obra sobre o Brasil, mantendo o parâmetro analítico de investigação: a análise imanente de 

seus escritos, tomada como a forma possível de trazer a lume o seu ideário tal qual foi concebido. 

Nossa pretensão foi nos distanciarmos da moda atual de dizer algo novo a todo custo e, 

diversamente, buscar entender e dar provas de ter compreendido o objeto investigado. Mas requer 

menção que se cumpriu aqui apenas uma parte da análise imanente, de vez que os avanços e 

limites do nosso historiador não estão completamente determinados, ainda que aproximações 

importantes tenham sido realizadas. Não se perde de vista a necessidade de ampliá-la e que as 

incompletudes ocorreram mais decorrência dos prazos exíguos destinados ao doutorado do que 

de limites do instrumental analítico e da autora. Contudo, estamos seguros de que este trabalho 

está firmemente ancorado na concepção desenvolvida por Caio Prado, o que propicia que seja 

visto por ele mesmo, no que tem de positivo e negativo. 

O evidente feito de Caio Prado em relação ao entendimento da realidade nacional justifica 

o tom afirmativo que assumimos em nossa tese. Trata-se de um autor que, sem sombra de dúvida, 

descortinou determinações essenciais da história brasileira e serviu como “sementeira” para 
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outros autores. Em momento carente de pesquisas e dados mais precisos, municiou-se de 

documentos primários e viagens pelo país para ancorar suas análises, com vistas a captar a nossa 

processualidade histórica. Com Caio Prado, os acontecimentos tomaram outro corpo, já que 

foram considerados em seu âmbito econômico, político e social e, como resultado deste 

posicionamento ideológico, amparado em determinados preceitos marxistas, as classes sociais, 

como entificações concretas, passaram a ocupar lugar no conjunto dos esclarecimentos dos fatos 

históricos. Lembrando que, para ele, o conhecimento mais próximo possível da realidade era 

basilar para uma correta intervenção na vida social.  

Como se demonstrou, a ausência de conhecimento e/ou domínio de certas obras de Marx, 

bem como do estatuto ontológico marxiano, não impediram que nosso autor desvelasse elementos 

fundamentais da história brasileira. Pode-se dizer que o fez sem saber, sob a intentio recta, a 

“analítica da reta prospecção do objeto”, como designou Chasin. Infelizmente, dadas as 

deturpações que seu pensamento sofreu ao longo do tempo, esses ganhos para a historiografia não 

foram suficientemente dimensionados. Nosso trabalho cumpre o papel de contribuir nessa 

direção. 

Procuramos, no Capítulo I, situar o leitor sobre as principais críticas dirigidas a Caio 

Prado e, na medida do possível, indicar respostas. Sinteticamente, podemos afirmar que muitas 

delas não encontram respaldo nos textos do historiador paulista, a exemplo de determinismo 

geográfico, racismo e a não-constatação de alterações qualitativas no setor produtivo, dada a 

suposta acentuação caiopradiana no caráter de “atraso” desse setor, para citar algumas. Valendo-

nos de Marx, podemos afirmar que as críticas às análises de Caio Prado, muitas das vezes, ao 

invés de desvelar o que está obscuro no ideário do autor acerca da realidade nacional, nosso 

objeto de estudo, cumprem o papel de ocultar o que ele já desvendara tão brilhantemente. 

No que diz respeito ao determinismo geográfico, vale relembrar que, para o autor em 

foco, as questões geográficas faziam parte de um conjunto de elementos que explicavam a 

conformação do processo de colonização do território que seria o Brasil, tendo como centro 

determinativo os interesses comerciais, resultantes do momento histórico europeu – domínio do 

capital comercial.  

Sobre a questão do racismo, é correto afirmar que nosso historiador, ao tratar da 

escravidão, utilizou termos extremamente fortes, que passam, se tomados isoladamente, por 

racistas. Trata-se de um limite evidente do vocabulário de uma época histórica com que Caio 
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Prado não tinha condições de romper integralmente. É preciso avaliar o conjunto da obra e ela 

demonstra que o autor desempenhou função importante em denunciar o triste papel relegado aos 

negros, aos índios e aos marginalizados de modo geral. Trata-se mais de uma terminologia que 

não dava conta dos novos procedimentos analíticos que tentava instaurar, que ficou aquém de 

suas descobertas, do que de racismo.  

É fato também que Caio Prado sempre demarcou que nossa economia reiterava os 

mecanismos, ainda que em moldes novos, do pretérito, distanciando-se dos padrões de 

desenvolvimento dos países centrais e das reais necessidades do país. Mas também é fato que ele 

não ignorou as alterações que o setor produtivo sofreu ao longo do tempo, as quais sempre foram 

avaliadas pelo critério social, isto é, se eram suficientes para atender às demandas sociais 

nacionais. A análise que realizou das políticas levadas a cabo nos governos de Juscelino 

Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart seguiu, como vimos, esse critério. Tal procedimento e 

a avaliação de que o Brasil não conseguia avançar para um desenvolvimento efetivo 

reapareceriam no “Post scriptum de 1976” de História econômica do Brasil e “Perspectiva em 

1977” d’A revolução brasileira, quando da análise da conjuntura nacional (“milagre econômico”) 

interligada com a internacional (imperialismo), procedimento típico do autor em foco. Se não, 

vejamos: “Realmente, que nos trouxeram estes milagrosos anos de prosperidade? Não são 

certamente os progressivos índices do PNB, com que os economistas ortodoxos se iludem e 

iludem os outros, que darão, por si, uma resposta aceitável”. Diversamente, “Para se avaliar o real 

desenvolvimento brasileiro por obra e graça do milagre, consultem-se de preferência os dados 

que efetivamente representariam o progresso do país e de seus habitantes”, a saber: “no conjunto, 

vive melhor a massa da população brasileira? Abriga-se melhor? Alimenta-se mais fartamente e 

melhor? Cuida melhor de sua saúde? Ascendeu o nível de sua cultura? Não creio que se possa 

afirmá-lo” (ARB, p. 242). 

É preciso reter que a modernização no atraso é uma determinação social de um capital 

atrófico e incompleto, cuja objetivação se põe pela contínua modernização do arcaico. Ou seja, a 

modernização do arcaico é um fenômeno típico de um capital de entificação subordinada. Dado 

que a sociabilidade engendrada pela via colonial fica sempre subsumida ao capital externo, 

metropolitano, e a expansão do capital mundial se põe na lógica contraditória do 

desenvolvimento sempre desigual e combinado, gesta-se a seguinte situação: por mais que seu 

capital se avolume e se modernize, este se efetiva sempre na condição de subalternidade. Ou seja, 
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o capital objetivado pela via colonial atua como receptor das manobras do capital metropolitano, 

no seu contínuo processo de alargamento de domínio, de maneira que toda modernização é a 

reafirmação da sua desatualização. O atraso, a incontemporaneidade é a condição de existência 

do receptor. É uma condição que se reitera: “a nação é intermitentemente cosmopolita, sem nunca 

ter deixado de ser provinciana, e os brasileiros são internacionais, sem nunca terem sido 

nacionais” (CHASIN, 2000a, p. 220). Trata-se de indicações iniciadas por Caio Prado já na 

década de 30 do século XX e posteriormente desdobradas por outros autores. 

Assim, os limites do nosso historiador, mais centrados em seus escritos filosóficos, não 

podem encobrir que ele foi além do cabedal teórico que possuía e apreendeu traços fundamentais 

da particularidade histórica brasileira: ainda que não lhes tenha dado todo o acabamento preciso, 

abriu caminho fértil para seus prosseguidores, por exemplo, Chasin e Florestan Fernandes, entre 

outros. A forma como se deu sua apreensão se deveu à imaturidade do objeto, que dificultava a 

sua visualização mais integral. Todavia, ainda assim, conseguir deixar um legado fecundo para o 

entendimento da realidade nacional e se colocar à frente das análises realizadas no período, como 

as elaboradas pelo partido ao qual era filiado, nas figuras de seus ideólogos, principalmente 

Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães.  

Mesmo diversos de seus intérpretes se mostraram aquém de Caio Prado. Como vimos, 

Coutinho, que brilhou, de início, pela busca da particularidade histórica brasileira, não resistiu à 

sedução do canto da democracia, e se desmuniciou para dar seqüência às distinções históricas, 

busca incessante do autor em tela. Pode-se considerar a condição de pioneiro decisiva para que 

Caio Prado incorresse em imprecisões, mas estas devem ser observadas a partir de seu próprio 

pensamento, e não de imputações externas a ele.  

A análise de seus escritos, executada ao longo dos capítulos, dá evidências cabais dos 

ganhos propiciados por Caio Prado para a historiografia brasileira. Ganhos estes que em muito 

superam os limites, decorrentes mais do tempo histórico em que foram elaborados do que de 

restrição pessoal. Ou seja, os limites de análise de Caio Prado não são pessoais ou idiossincrasias 

do historiador marxista, mas a reafirmação da determinação social do pensamento. Não se pode 

esquecer que ele produziu seus principais textos num período que corresponde à infância do 

marxismo no Brasil, então fortemente marcado pelo viés stalinista e pelo desconhecimento do 

estatuto ontológico marxiano. Contudo, conseguiu avanços consideráveis em suas obras 
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históricas, superando em muito suas deficiências no campo da filosofia marxista, de que é 

exemplo a tomada do marxismo como método. 

É importante frisar que Caio Prado nos distanciava da história européia, preocupação já 

presente em seu escrito de 1933, no qual contestava a existência de feudalismo na realidade 

brasileira, e continuada nos textos posteriores, como procuramos demonstrar em várias passagens 

ao longo deste trabalho. Privilegiava as distinções, procurava se afastar das semelhanças 

ludibriadoras e continuamente alertava para a ineficácia da transposição mecânica das análises de 

Marx, Engels e Lenin para nossa realidade, tão distinta dos casos europeus. Essa propositura o 

levou à constatação de que o deformado entendimento das relações de trabalho, de classe e da 

economia, aliado à noção de uma burguesia nacional antiimperialista, resultaram nos graves 

equívocos da linha política da esquerda brasileira, incluído aí o partido ao qual se filiara. 

Defendia firmemente a não importação de modelos teóricos para avaliação da realidade nacional, 

a luta contra o imperialismo e as políticas governamentais que o beneficiavam, bem como uma 

democracia que ultrapassasse os meros aspectos institucionais e agisse como fator de elevação da 

vida da população – donde a resolução da questão agrária assumia papel candente. 

O posicionamento em busca das diferenciações históricas o fez apreender o sentido da 

nossa colonização e constatar a presença do nosso pretérito em nosso presente: a conservação do 

círculo vicioso, de gênese no período colonial, não rompido no processo de independência e, sim, 

reiterado na república. Círculo vicioso este que se constituía de uma economia exógena, que não 

se destinava ao atendimento prioritário dos interesses internos. O círculo vicioso faz, portanto, 

parte de um complexo categorial apreendido por Caio Prado na busca do entendimento da 

realidade nacional e explicitado em suas obras sobre a história brasileira. 

É importante reter que o círculo vicioso está intimamente ligado ao processo de produção 

e reprodução da vida material. É a partir do modo de produção e apropriação que Caio Prado Jr. 

examina as classes sociais que constituem o metabolismo social. O autor não ficou indiferente ao 

examinar (como Marx) as contradições da vida social e o desenvolvimento das forças produtivas 

materiais, ainda que não tenha compreendido que nesse processo se imprime a individualização 

social e tampouco que a política não é atributo perene do ser social.  

Ao círculo vicioso interligam-se também categorias como sentido da colonização, 

economia cíclica, economia colonial, economia nacional. Entenda-se por categorias formas de 

existência, e não um construto do investigador para ancorar seu pensamento. As categorias 
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clarificadas pelo autor em tela podem ser consideradas abstrações razoáveis delimitadas, uma 

vez que carregadas de contornos da “particularidade” e da “singularização” articuladas em 

conformidade com a lógica imanente do complexo categorial investigado (CHASIN, 1995), como 

pôde ser percebido no decorrer da tese. Embora faltando acabamento mais preciso, não se pode 

negar que Caio Prado apreendeu diferenças fundamentais que lhe permitiram chegar à 

peculiaridade ou à identidade da nossa formação histórica. 

A percepção do círculo vicioso (uma sociabilidade reiteradora de mecanismos do 

passado) propiciou a demarcação do sentido da colonização (utilização dos recursos naturais em 

proveito do comércio europeu), este assentado numa economia cíclica ou ciclos econômicos (do 

produto em alta no mercado internacional), assumindo o estatuto de uma economia colonial 

(exógena, alienígena) em contraposição à economia nacional (endógena, direcionada para os 

interesses internos, da maioria da população). Evidentemente, a explicitação delas ao longo do 

texto, nem sempre juntas, se deu mais a título de facilitar a exposição, já que elas estão 

intimamente entrelaçadas e somente deste modo são capazes de explicar os rumos próprios da 

história brasileira. 

Reitere-se que o círculo vicioso, resultado genético do estatuto colonial, foi, no decurso 

do tempo, cristalizando-se e comprometendo um desenvolvimento auto-sustentado. Lembre-se de 

que, ao longo da história, este círculo vicioso foi composto de elementos e conjunturas diversas, 

mas conservou sua base essencial: a exclusão das classes laboradoras do cômputo da riqueza 

produzida e dos processos políticos, o reduzido padrão de vida das classes populares e a violência 

habitual desencadeada sobre elas. E, por seu turno, as classes sociais dominantes, no transcurso 

de sua conformação histórica, foram cada vez mais cristalizando o seu caráter antidemocrático e a 

parceria com o capital internacional, explicitando sua incompletude. 

Com isto, Caio Prado pioneiramente indicou o caráter conciliatório e o reformismo pelo 

alto de nossas instituições políticas, próprios do círculo perverso advindo de nossa produção 

subordinada à metrópole, aos mercados internacionais, bem como o baixo nível de vida das 

classes trabalhadoras em geral. O movimento de independência não foi capaz de compor 

efetivamente com os anseios populares, decorrendo num regime monárquico; este, substituído 

pelas regências até o “menino imperador” assumir o trono e, posteriormente, ser destituído por 

uma “passeata” republicana. Por sua vez, os movimentos populares contestadores do período não 

foram capazes de desenvolver uma ação política independente, construtiva e conseqüente, sendo 
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no processo duramente reprimidos pela reação conservadora. 

Nosso historiador, apartando-se de uma historiografia presa apenas aos aspectos 

singulares, intentou sempre compreender a realidade brasileira inserida no contexto internacional. 

Essa foi uma prática constante em seus escritos, presente já na análise das motivações dos 

colonizadores em terras brasileiras: interesse de drenar as nossas riquezas para a metrópole, 

advindo do espírito reinante na Europa, próprio da era do capital comercial. Essa motivação 

histórica foi detectada por Caio Prado e admitida como basilar na formação do círculo vicioso do 

qual nos tornaríamos prisioneiros. 

Para o autor, o sentido da colonização nos trópicos (objetivando abastecer o comércio 

europeu de gêneros tropicais e minerais que lhes interessassem) explicava os elementos 

econômicos, sociais e políticos fundamentais da constituição e desenvolvimento históricos dos 

trópicos americanos. A cristalização, ou seja, o não rompimento deste direcionamento de 

colonização nos fez herdeiros de um destino trágico: a reiteração de um desenvolvimento 

insuficiente e excludente e de um atraso crônico. Esse sentido era a base constitutiva do círculo 

vicioso e tinha também como um dos seus elementos a economia cíclica. A adoção de uma 

economia sob essa base, cíclica, comprometia o desenvolvimento futuro do Brasil, de vez que a 

ascensão ou declínio de uma região estava intimamente interligada à alta ou baixa do produto no 

mercado externo. 

A manutenção desse sentido, portanto, do círculo vicioso, fazia com que todo o restante 

fosse acessório e direcionado para sustentar essa finalidade. Ou seja, toda nossa organização 

econômica, político-administrativa e social tinha como objetivo primeiro garantir tal condição. 

Bastava verificar como se estruturou nossa agricultura, fortemente marcada pelo tripé grande 

propriedade rural, monocultura e trabalho escravo. Tratava-se de partes que se completavam, 

ajustavam e eram essenciais ao círculo vicioso originado na colônia e interligado à acumulação 

de capital na Europa. Tripé este que foi se firmando ao longo da nossa história, encerrado de 

inúmeras contradições, de forma que nem o fim da escravidão conseguiu dar cabo da grande 

propriedade monocultural e do estatuto colonial.  

O historiador marxista não perdia de vista que o regime de trabalho e propriedade era 

responsável, de um lado, pela bonança de poucos (os grandes senhores de terra) e, de outro, pelo 

ínfimo padrão de vida da maioria da população. E, também, que esta economia de ciclos tornava 

nossa situação instável, de vez que obstaculizava a estruturação de bases rijas que possibilitassem 
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um desenvolvimento longo e articulado, dada a nossa submissão a mercados estranhos. Ou seja, 

quando o produto estava em alta no mercado internacional, tinha-se a ilusão de desenvolvimento 

e bonança. Mas, assim que se modificava a situação que a engendrou ou se esgotavam os 

recursos naturais, de pronto vinha a decadência, impedindo a conservação da vida anterior gerada 

e garantida por ela. Isso nada mais é do que o círculo vicioso denunciado por Caio Prado e que, 

no seu entendimento, impedia-nos de avançar para um desenvolvimento auto-sustentado. Mesmo 

a alteração da conjuntura interna e/ou externa não modificava essa face nefasta, como ocorreu 

com a mineração e o café (e os demais produtos), de que tratamos nos capítulos deste trabalho. 

Como conseqüência da manutenção do círculo vicioso podemos assinalar, entre outras, o 

plano secundário assumido pela agricultura de subsistência, legando problemas de abastecimento 

de centros mais povoados, onde a escassez era acontecimento comum (apesar de mais intenso a 

partir do século XVIII, desde o início da colonização o país sofreu com este problema). É claro 

que os menos abastados padeciam mais com toda essa situação. Também a produção pautada em 

alguns gêneros exportáveis condicionou os caminhos adotados pelo povoamento. Era visível que 

o povoamento de uma região, o deslocamento ou a permanência da população numa localidade 

resultava do sucesso ou malogro do ciclo econômico do momento. 

Caio Prado, tomando a infra-estrutura como a vida material estabelecida – no caso 

brasileiro, o domínio da grande propriedade, que absorvia praticamente toda a vida econômica da 

colônia –, afirmava que esta elevava o senhor ao topo da pirâmide social. Na medida em que 

nossa economia se assentava na grande propriedade monocultural escravista, não abrindo espaço 

para o desenvolvimento de atividades mais diversificadas e complexas, estabeleceu-se uma 

classificação social sem grandes variações. De um lado, os grandes proprietários; de outro, os 

trabalhadores explorados, dos quais os não escravos vivam numa situação restringida e limitada. 

Dessa vida social marcada por extremos decorreram as parcas oportunidades para os desprovidos 

de recursos materiais.  

A sociedade colonial tinha como elemento fundamental a escravidão, constituindo o setor 

“orgânico” dessa sociabilidade; e, padecendo do seu domínio, uma névoa social desarmônica, 

instável, o setor “inorgânico”, constituído pela parcela da população que vegetava à “margem da 

vida colonial”. No terreno econômico, o aspecto “orgânico” correspondia à grande lavoura e à 

mineração, e o “inorgânico”, à economia de subsistência. Tendo em vista as bases sobre as quais 
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se estruturava a economia colonial e o lugar ocupado pelos grandes proprietários rurais, era 

explicável o poder político que assumiram. 

De acordo o autor em tela, nossa condição de colônia completamente ligada aos interesses 

da metrópole e assentada numa economia exógena explicava a ausência de uma administração 

que atendesse às necessidades internas. A administração aqui implantada nada mais foi do que 

uma cópia mal-feita da administração lusitana, de modo que a colônia ficou desprovida de um 

corpus administrativo que atendesse às suas especificidades. 

Como vimos, os elementos específicos da administração-política captados por Caio Prado 

podem ser sintetizados assim: falta da composição e harmonia entre as partes; ausência de 

rapidez e rendimento no cumprimento das funções; existência de uma burocracia desmedida e 

emaranhamento de atribuições; implementação de ações brutais, como o recrutamento e a 

cobrança dos impostos; excesso e ineficiência de servidores públicos, de ação mais deliberativa 

do que executiva; carência de conhecimento técnico; visibilização de uma Justiça custosa, lenta, 

acessível apenas para uma pequena parcela da população, cujos juízes eram de número reduzido, 

em sua maioria leigos e ineficientes; fragilidade da segurança pública, que outorgava poderes que 

decorreram em “quistos de mandonismo” de chefes locais (característica que adentrou o império, 

e até mesmo a república, dificultando o exercício político e mesmo legal da autoridade); império 

da insegurança, não apenas nos sertões despoliciados, mas também nos grandes centros, onde as 

autoridades faziam vistas grossas; deficiência do ensino público; inadequação do sistema de 

finanças; insignificância das obras públicas. Apontava, ainda, que na esfera da moralidade a 

situação não foi diversa da da ineficiência administrativa, prevalecendo a corrupção e a 

imoralidade, donde o suborno e o peculato se transformarem em práticas habituais e a própria 

essência da administração colonial. A administração eclesiástica acompanhou a civil (salvo na 

capacidade intelectual do clero), mesmo na questão moral, já que a maior parte do corpo da Igreja 

mostrava-se pouco sensível às enormes carências de seus fiéis.  

Os caracteres apresentados fazem parte do momento genético, datado da colônia, do 

círculo vicioso, mas que ultrapassaram esse momento histórico. O processo de apartamento da 

colônia em relação à metrópole não foi capaz de romper com esse legado. 

Para nosso historiador, os elementos constituintes do círculo vicioso eram, 

contraditoriamente, causa e limites do processo de independência, pois, ao mesmo tempo em que 
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possibilitavam o rompimento, pelas suas próprias contradições intrínsecas, limitavam-no, já que 

conformavam o modo de ser das classes sociais em luta. 

Numa análise de ruptura com a historiografia tradicional (a história, com Caio Prado, 

passava a ser considerada não como feito de individualidades, mas como feixe de relações sociais 

históricas), nosso autor demonstrava que as forças sociais em luta no processo aspiravam 

conservar a estrutura produtiva assentada no trabalho escravo, direcionada para o mercado 

externo e organizar o estado de modo a manter o domínio econômico e social que possuíam. A 

opção pela monarquia constitucional decorreu dessa intenção. 

Datava como princípio do processo emancipacionista a vinda da família real (1808), fato 

que considerava marco do encerramento da “era colonial”, apesar de o país ter se destacado 

oficialmente do governo lusitano apenas em 1822. Isto porque, a seu ver, a transferência da corte 

propiciou uma situação autônoma para o Brasil, sentida sem demora na sua economia. Mas, 

mesmo constatando mudanças ocorridas com a vinda da família real, bastando lembrar a abertura 

dos portos, Caio Prado demarcava que elas não foram suficientes para impedir que se 

cristalizasse o círculo vicioso. 

O novo contexto internacional, do capitalismo industrial, exigia o rompimento do pacto 

colonial, o fim da escravidão, entre outros. Mas todo o processo que desaguou na separação da 

colônia da metrópole não significou a emancipação econômica do país e um direcionamento dela 

para os interesses nacionais. Distintamente, solidificou nossa dependência aos interesses 

externos. 

Se a emancipação política do Brasil decorreu do desenvolvimento econômico que atingiu, 

adverso ao freio imposto pelo sistema colonial, que necessitava ser rompido, isto não implicou o 

abarcamento das classes populares nos ganhos da riqueza e no processo político desencadeado. 

Como Caio Prado sublinhava, a bonança dos grandes proprietários se fez sobre a miséria das 

classes trabalhadoras, e nossa independência, sob a forma de “arranjo político”. As classes 

dominantes não foram capazes de compor efetivamente com as classes populares para romper 

com a ordem anterior. Ao contrário, fizeram questão de excluí-las do processo, visualizando na 

monarquia constitucional a possibilidade de conservação de seus interesses. A subalternidade 

assumida demarcou a manutenção do sistema colonial e, conseqüentemente, a cristalização do 

círculo vicioso. Mas não pôde ignorar as contradições de um de seus elementos, o trabalho servil, 
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dado que a nova conjuntura (domínio do capital industrial) impunha modalidades de acumulação 

que não mais admitiam esta forma de trabalho. 

A abolição da escravidão, após a extinção do tráfico, contou, contudo, com um grande 

impedimento: o sucesso da cultura cafeeira. O desenvolvimento desta lavoura propiciou a 

conservação da antiga organização da economia brasileira, debilitada de início pelas 

modificações ocorridas na primeira metade do século, e que regressou com força: a produção de 

poucos gêneros voltados para a exportação e com ela os outros elementos que lhe eram ligados – 

a grande propriedade monocultural, trabalhada por escravos, e a estrutura social dela decorrente. 

Reiterava-se, assim, o círculo vicioso. 

Paulatinamente, porém, o sistema escravista tornou-se insustentável e adveio seu término. 

Todavia, isto não significou o rompimento com a funesta face do círculo vicioso, já que 

permaneceu o caráter exógeno e excludente de sua economia. Lembre-se que manteve as 

estruturas essenciais da economia brasileira e a situação dos ex-escravos, largados à própria sorte. 

Pode-se afirmar, em consonância com a análise do autor, que o processo de independência 

política não significou a autonomia econômica do país e a inclusão das classes populares na sua 

marcha de desenvolvimento. Ao contrário, instituiu-se uma sociabilidade – sustentada pelo 

elevado grau de exploração da força de trabalho e de formas conciliatórias no plano político – 

que determinou um padrão de vida aviltante para a maioria da população brasileira e, 

concomitantemente, garantiu o progresso das forças produtivas – o que interessava de fato às 

classes dominantes. Desenvolvimento este que, aliado à nova conjuntura internacional, o 

imperialismo, pôs em xeque o império brasileiro. Este não mais respondia adequadamente à 

demanda dos novos tempos imposta pela nova ordem internacional, pela extinção da escravidão e 

a alteração do regime de trabalho (intimamente interligado com a questão da imigração), a 

germinação de um espírito novo de “especulação mercantil”, a cristalização da finança 

internacional na vida econômica do país, entre outros. 

Para Caio Prado, entretanto, a condição favorável pela qual passava o Brasil não 

obstaculizou a reiteração do círculo vicioso cristalizado, dado que o desenvolvimento propiciado 

pelo sucesso do café fazia que gastássemos energias justamente naquilo que implicava nossa 

debilidade intrínseca, a grande lavoura, com todas as suas conseqüências. Com ela o país 

vivenciaria o ápice da economia voltada para o mercado externo, ou seja, o auge do sistema 

direcionado para o atendimento de interesses estranhos. 
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Mesmo a “revolução” de 1930 não propiciou o rompimento desse círculo. Ela pode ser 

entendida como o término de um ciclo, o agrário-exportador, e o início de outro, começo da 

predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial, que ao longo do tempo propiciou 

as bases para a acumulação capitalista industrial no país. Mas essa acumulação não se deu por 

meio da remoção das formas antigas. Isto é, a transição foi conciliatória, já que conservou os 

velhos interesses agrários e, concomitantemente, mesclou-os com os emergentes interesses 

urbanos e industriais. Tratou-se de uma transição que não tocou na estrutura latifundiária, 

garantiu o desenvolvimento da burguesia industrial e não incorporou as classes populares ao 

processo. Pôs-se aqui um capitalismo de via colonial, como designou Chasin, cuja acumulação se 

avolumava pela superexploração do trabalho e cuja riqueza era apropriada por capitalistas 

subordinados às burguesias centrais, das quais não intentaram se apartar, diversamente, a elas se 

associaram na posição de subalternos. Daí Caio Prado considerar a inexistência de uma burguesia 

genuinamente nacional no Brasil.  

Essa íntima ligação do Brasil com os mercados externos, o fato de que sua economia 

esteve sempre voltada para o atendimento de interesses alienígenas em contraposição às 

necessidades internas, foi tomada pelo historiador marxista como estorvo ao desenvolvimento de 

uma economia nacional, apesar de reconhecer que, em alguns momentos, ela conseguiu 

despontar. 

Os graves percalços sofridos pela nossa indústria desde os tempos coloniais, como vimos, 

em especial no Capítulo IV, impediram o seu desenvolvimento de forma articulada. Mesmo 

contando com momentos significativos de progresso, em especial no pós-Segunda Guerra, o 

Brasil encontrava-se distante de atender tanto qualitativa como quantitativamente as necessidades 

da população, já que firmara uma industrialização de cunho imediatista, desconexa, cujas 

atividades produtivas eram direcionadas para setores de poder aquisitivo mais elevado, em 

desconsideração aos interesses gerais internos. Uma real industrialização, digna desse nome, 

exigia a reestruturação das indústrias, mediante adoção de modernas técnicas, de modo a 

promover um desenvolvimento contínuo e estimulado por suas próprias forças, ou seja, uma 

industrialização cujo alargamento tecnológico fosse mola propulsora de novas técnicas, e as 

atividades econômicas, facilitadoras de abertura para atividades mais amplas, possibilitando a sua 

efetivação. 

Por considerar a iniciativa privada nacional frágil, incapaz de resistir sozinha – quando 
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não se vendia por “um prato de lentilhas” que a satisfazia ao custo de onerar o futuro do país –, 

defendia a ingerência do estado brasileiro na economia. Trata-se, aqui, da percepção da 

fragilidade das categorias sociais nacionais, incapazes de cumprir o papel que lhes cabia, outra 

particularidade da nossa conformação social. 

Para o historiador em tela, a industrialização brasileira vinha se conformando sob o signo 

do círculo vicioso e contraditório do sistema colonial, agora revigorado pelo papel assumido pelo 

imperialismo no processo de desenvolvimento industrial – o de implantação de empresas 

subsidiárias no país, como meio de avolumar suas vendas, e de manutenção de centros decisórios 

externos. Decorria, assim, um progresso sempre limitado, excludente e constrangido, de vez que 

o processo de modernização se valia de mecanismos que tolhiam seu desenvolvimento auto-

sustentado, repondo, com isso, o círculo de ferro do qual não conseguíamos nos livrar. 

O desenvolvimento insuficiente da indústria fazia que as atividades rurais fossem a base 

fundamental da economia brasileira. O que remete imediatamente a outra questão cara a nosso 

autor: a estrutura agrária do país. Para Caio Prado, nela se encontrava o elemento de fundo do 

baixo padrão econômico da população nacional. Ressaltava que não procedia tratá-la como 

problema eminentemente técnico, na medida em que ela, como qualquer outro, era antes de tudo 

humana. 

Advertia que o tratamento adequado dessa problemática exigia um conhecimento correto 

da realidade do meio rural. Para tanto, era necessário ultrapassar as equivocadas análises de 

então, como a da existência de restos feudais no campo brasileiro. De acordo com nosso 

historiador, havia uma confusão de elementos específicos da realidade brasileira com 

acontecimentos da Europa. Grifava que podia haver semelhanças, mas as relações no meio rural 

brasileiro eram de salariado, mesmo quando revestidas de roupagens que lembravam o caso 

europeu.  

Caio Prado não deixou de demarcar que, do período colonial aos dias em que vivia, havia 

transcorrido um grande espaço de tempo que assistiu a importantes alterações na tosca estrutura 

do passado, como o aumento demográfico, o desenvolvimento de várias atividades econômicas, 

incluído o setor industrial – propiciador do desenvolvimento do meio urbano e da configuração 

de um mercado interno, inexistentes sob os mesmos moldes no período colonial. Contudo, 

ressalvava que as visíveis modificações não foram suficientes para distanciar o antigo sistema 

colonial, bastando verificar a ultrapassada maneira de uso da terra e a estrutura agrária daí 
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resultante. Ou seja, ainda se conservava a ampla exploração agromercantil voltada para os 

interesses externos ao país. Nada mais era do que a reposição contínua do círculo vicioso, ainda 

que sob novas vestes.  

O meio rural era uma parcela do retrato de uma sociabilidade que, no seu processo de 

conformação histórica, sob o signo do círculo vicioso, não foi capaz de absorver as classes 

trabalhadoras em geral em seu seio, e cujas classes dominantes fizeram da exclusão e da 

violência as armas para sua manutenção no poder econômico, social e político. O descarte da 

escravidão e a adoção do trabalho livre não modificaram essa face nefasta do campo brasileiro, 

que resvalava para o todo da realidade nacional. 

Vale registrar, ainda, que o modo de conformação da política brasileira (como pôde ser 

observado no decorrer deste trabalho) foi tomado pelo historiador marxista como conseqüência 

do sistema econômico implantado. Sistema este que excluía a maior parte da população de seus 

resultados – e na política a situação não era diversa. Daí questionar a existência de uma 

democracia de fato no país e a denúncia clara e reiterada do caráter excludente da nossa estrutura 

política e de sua incapacidade de admitir as liberdades democráticas para as categorias sociais 

não abastadas. Lembrando, mais uma vez, que a exclusão é um elemento pertencente ao círculo 

vicioso e que não foi descartado, em sua essência, no decurso de nossa processualidade histórica. 

Em seqüência da questão, admitindo-se como base da democracia a participação popular 

ativa e a ausência dessa condição primária, pôde taxativamente afirmar que “A democracia não 

existe no Brasil” e, mais, “A democracia brasileira ainda precisa ser conquistada”. Tratava-se de 

uma constatação vinda e longe, dos anos 30, e que reapareceria em outros escritos, como A 

revolução brasileira. 

De modo geral, concebendo a história brasileira como explicitado ao longo da Tese e 

retomado aqui ligeiramente, Caio Prado, no decorrer do tempo, apresentou propostas que 

visavam a diminuir os aspectos mais gravosos do círculo vicioso estabelecido. Eram medidas que 

não ultrapassavam o âmbito do capitalismo. Para efetivá-las, constatava que era necessário 

“aproveitar o capitalismo naquilo que ele ainda oferece de positivo nas condições atuais do 

Brasil; e contê-lo, e o suprimir mesmo, no que possa se opor às reformas de que o país necessita. 

E, ao mesmo tempo, ir preparando os elementos necessários para a futura construção do 

socialismo brasileiro” (PRADO JR. apud SANTOS, 2007, p. 142). 

Vejamos algumas das propostas defendidas pelo historiador em tela:  
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• alteração radical do direcionamento da política econômica e financeira do país, de modo que 

esta se voltasse para a estruturação da economia sobre pilares nacionais, principiando-se pela 

restrição às remessas de lucros para o exterior realizadas pelas empresas estrangeiras; 

• defesa da perspectiva de intervenção do estado na economia e crítica à posição dos defensores 

da livre iniciativa, a partir da evidenciação da fragilidade industrial brasileira. Isto porque, a 

seu ver, não se podia deixar a economia a cargo da “livre e irrestrita iniciativa”, cujos 

interesses não necessariamente coincidiam com as demandas gerais da nação. Assim, a 

intervenção ampla e flexível do estado era uma necessidade para a garantia dos interesses 

coletivos. Tratava-se de efetivar empreendimentos que não visassem ao lucro e ao sucesso 

instantâneos, mas que poderiam estear e impulsionar um desenvolvimento econômico futuro, 

enfraquecendo, assim, “os círculos viciosos” que tantas vezes obstavam aquele 

desenvolvimento;  

• defesa da presença do capital nacional nas áreas estratégicas, de forma a não comprometer os 

interesses da coletividade, cabendo ao estado um papel fundamental neste processo. A 

ideologia nacionalista seria o aporte para a condução de um desenvolvimento de cunho 

nacional. Advogava em favor dos interesses nacionais, por discordar de um desenvolvimento 

que tivesse comando, direção e sustentação no capital externo. Avaliava que somente um 

movimento amplo em prol dos interesses nacionais seria capaz de mudar o curso que o país 

seguia desde o seu surgimento. O que não implicava que o Brasil deveria se furtar ao uso da 

técnica e do equipamento industrial estrangeiro, ao contrário. O xis da questão estava na 

natureza dos capitais que vinham para o país: nada contra os que se incorporavam à economia 

brasileira, inadmissíveis os umbilicalmente ligados aos centros financeiros de que se 

originavam. Isto porque se formava um círculo vicioso contraditório e auto-restringido, uma 

vez que, para garantir as remessas externas, limitavam-se as importações e estimulavam-se 

novas inversões para, ao menos em parte, atender às necessidades de câmbio. Só que estas 

faziam pesar mais ainda a balança de contas internacionais, tornando necessário recorrer às 

inversões;  

• conclamação das forças progressistas para que fizessem valer na prática o Estatuto do 

Trabalhador Rural, partindo da premissa de que o socialismo não era alternativa 

concretamente dada para o campo brasileiro naquele momento e que a luta dos trabalhadores 

deveria ter como centro as conquistas trabalhistas. Neste sentido, mesmo este contendo falhas 
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graves, a aplicabilidade do Estatuto não seria tranqüila e demandaria, de um lado, 

organização e mobilização dos trabalhadores rurais e, de outro, incentivo dos organismos 

políticos federais, estaduais e municipais mais progressistas, envolvendo Congresso Nacional, 

Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais, acrescendo-se a ação dos sindicatos de 

trabalhadores urbanos. Somente com a junção de todas estas forças políticas se poderiam ter 

garantias de efetivação do Estatuto, assentada numa base teórica que reproduzisse 

corretamente a realidade;  

• elevação do padrão de vida dos trabalhadores rurais. Concebia que o problema não era, como 

queriam alguns, somente processar um melhor aparelhamento técnico, financeiro e comercial 

das atividades rurais – em desconsideração à contribuição da aplicação de uma política de 

sustentação agrícola deficiente para o precário padrão de vida dos trabalhadores rurais. A 

elevação somente seria possível mediante a junção de outras circunstâncias independentes 

deste desenvolvimento. Considerava as alternativas possíveis, que modificariam 

positivamente o quadro de vida da população agrária, a legislação social-trabalhista e a 

desconcentração da propriedade fundiária;  

• aumento da oferta de terras para o trabalhador (para cultura ou pasto) pois, embora 

significasse para o empregador uma forma de diminuição de gastos da exploração agrícola e 

ocupação de terras excedentes no momento, era preciso reconhecer que trazia benefícios para 

o trabalhador, já que garantia alimentos para a sua subsistência e a da sua família que, se 

assim não fosse, teria de conseguir a preços abusivos no comércio. Entendia que estes 

trabalhadores tinham uma condição de vida melhor dos que os simples assalariados, pelo 

menos no que se referia à alimentação;  

• atenção à questão habitacional, tendo em vista que a moradia era também uma questão séria 

que precisava ser contemplada pela legislação trabalhista. Assim como a alimentação, era 

vital para uma sobrevivência mais decente. A maioria das habitações rurais, segundo nosso 

autor, fazia das favelas dos centros urbanos palacetes, dada a precariedade das acomodações;  

• medidas para evitar que o empregador estendesse seus direitos sobre a propriedade ao 

empregado, impedindo sua liberdade individual e seus direitos civis e políticos de cidadão. O 

fato de o trabalhador estar distante dos centros onde se concentravam os organismos sociais e 

públicos e de um convívio mais social e humano tornava-o propício à submissão e sujeição 

pessoal ao empregador. Até mesmo pela especificidade em que se colocava sua existência, 
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toda ela desenvolvida dentro de uma propriedade particular onde todos os espaços ocupados 

estavam sujeitos ao direito do proprietário empregador. O enfrentamento dessa situação 

exigia, entre outros, a alteração do Código Civil brasileiro, com vistas a restringir o direito de 

propriedade de imóvel rural todas as vezes que sobre ela estivesse morando uma população 

humana. As áreas de comunicação, de fins úteis às atividades sociais dos moradores, 

deveriam ser consideradas de domínio público, como forma de evitar sujeição ao poder 

pessoal do proprietário particular. Ademais, o Código precisaria enfrentar e resolver o 

cerceamento arbitrário realizado pelo proprietário, que decidia à revelia dos moradores quem 

poderia ou não ali se instalar e com que freqüência – mesmo quando se tratava de 

profissionais prestadores de serviços que interessavam aos residentes, como os comerciantes;  

• reforma agrária, já que a alteração de estrutura da economia rural só ocorreria com a ação de 

fatores externos. Para que o uso da terra fosse possível não apenas para uma minoria, mas 

benefício da grande população rural, fazia-se necessária a implementação de medidas que 

propiciassem o acesso à terra – ponto essencial da reforma. Medidas que iriam de tributação a 

desenvolvimento e aplicação da legislação trabalhista no campo, aliados às fundamentais 

lutas dos trabalhadores;  

• a descentralização e a flexibilização dos órgãos administrativos, tendo em vista a 

grandiosidade territorial do país e a complexidade da questão do campo brasileiro, pelo que se 

colocava contrário à tendência, que aparecia nos projetos, de uma reforma agrária 

centralizada e burocrática. Aliada à independência relativa destes órgãos, apontava, ainda, a 

necessidade de uma organização da Justiça do Trabalho rural separada da então existente, já 

que o campo apresentava relações de trabalho distintas das do meio urbano, e que, portanto, 

demandavam um tratamento específico;  

• defesa de uma democracia não reduzida a seus aspectos políticos, mas que implicasse uma 

elevação de consciência das massas populares, sua participação efetiva na administração 

pública, de forma a eliminar as barreiras oriundas de uma sociabilidade de extração colonial 

que obstavam o alcance de melhores condições de vida para as categorias sociais oprimidas;  

• estruturação dos partidos a partir de programas que objetivassem enfrentar os problemas-

chaves pendentes no momento – questões que diziam respeito à reforma agrária e ao 

desenvolvimento autônomo do país;  

• mobilização das massas populares em torno de um programa consistente, concreto, de 
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atendimento dos interesses nacionais, pelas forças progressistas. Seria a forma de inverter o 

caos que imperava na política nacional e atendia plenamente aos interesses reacionários e 

imperialistas, que podiam, assim, desenvolver suas ações sem obstáculos efetivos. Tal 

mobilização seria feita por meio de uma ampla e permanente propaganda e educação popular. 

Observa-se, pelo exposto, que Caio Prado polemizava e criticava propostas diversas sobre 

o projeto de desenvolvimento econômico que o país deveria seguir. Seus escritos registravam um 

país que se modernizava sob a forma do atraso (dado que mantinha traços consideráveis da 

economia colonial) e o legado dessa condição nefasta, em especial para as categorias sociais 

populares. Demonstrava, ainda, o papel do estado numa formação social nesses moldes e as 

medidas que deveriam ser tomadas para quebrar o círculo vicioso em que o processo de 

acumulação e estruturação industrial e agrária do país se enredava. Explicitava-se aí a noção de 

que o país não conseguia atravessar de uma economia colonial para uma economia nacional, esta 

última entendida como uma economia capaz de proporcionar desenvolvimento econômico com 

inclusão social. 

Evidentemente, o historiador marxista não respondeu a todas as questões da realidade 

nacional, não se propôs a isto e nem teria condições de realizar tal feito heróico, tendo em vista a 

carência no campo da pesquisa histórica e o muito por fazer, o que implica, no passado e no 

presente, um trabalho coletivo. Mas é notório o esforço herculano de Caio Prado em indicar 

soluções no campo de possíveis, em respeito ao historicamente dado. Sublinhava que não 

podemos “visar a situações ideais e esquemas utópicos, por mais atraentes que sejam; e devemos 

nos manter sempre na perspectiva realista do momento e das circunstâncias econômicas, sociais e 

políticas em que nos encontramos” (NCAQAB, RB 43, 1962, p. 16). Por não detectar intenções 

revolucionárias nos movimentos sociais, defendia propostas que se situavam no âmbito da 

propriedade privada, numa tentativa de melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. O 

socialismo era avaliado como uma sociabilidade a conquistar, mas distante da realidade nacional 

aquele momento.  

Isto posto, registre-se, novamente, que a riqueza do legado caiopradiano acerca da história 

brasileira ultrapassa este trabalho acadêmico. O que se intentou aqui foi uma modesta, mas 

honesta, apresentação dos traços essenciais apresentados por este grande intelectual-militante 

sobre a infância e maturidade da formação do Brasil, submetendo-nos à sua própria letra. Nisto 

reside o crédito deste empreendimento. 
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