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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

 É inegável que o estoque de conhecimento apropriado por uma nação é a principal 
causa das várias dimensões de sua riqueza. Nenhum país desenvolvido galgou sua posição 
de vencedor no mundo da produção material e intelectual sem considerar de suma 
importância o desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico. No caso brasileiro, o 
tema tem freqüentado o discurso governamental. Entretanto, a centralidade que o discurso 
oficial confere ao conhecimento não tem se confirmado na prática. Com base nesta 
observação se procura compreender as razões que determinam a formação da sociedade 
brasileira, e como estas influem para a evolução econômica para baixo ou estagnada, ao 
longo das duas décadas do século passado. Investiga-se como as questões de ordem 
macroeconômicas e sociais – dívida externa, comércio internacional e distribuição de renda 
– determinam a qualidade da educação, da ciência e tecnologia, e o tipo de cultura que 
refletem as relações de dominação imperialista no país. Busca-se compreender a condição 
do subdesenvolvimento, caracterizado pelo desemprego elevado, pelo alto índice de 
analfabetismo e por tudo que compõe a estagnação econômica e social, como produto da 
ação política deliberada de países que definem as relações de dominação e dependência 
comuns na integração centro-periferia. No plano interno, é prover a visibilidade dos fatores 
que contribuem para a consolidação da atual situação política, econômica, social e cultural 
no Brasil, condicionando a sua posição internacional de nação perdedora, subdesenvolvida 
e subordinada. Ao se investigar sobre a formação econômica e social do país, constata-se 
que muitas dos traços dos tempos coloniais ainda estão presentes na época atual. A 
metodologia adotada incorpora uma intencionalidade importante, qual seja de oferecer uma 
forma de abordagem alternativa à visão reducionista-mecanicista-determinista ainda 
predominante nos métodos de pesquisa, particularmente nas ciências sociais. 
 O cenário econômico nacional mostrou que o país teve crescimento negativo nas 
últimas décadas. O que o trouxe a esta condição está inscrito no caráter dominante de suas 
elites e na aceitação passiva de suas classes subalternas. A compreensão equivocada do 
governo sobre o comportamento integrado da educação, da ciência, da tecnologia e dos 
incentivos a produção nacional destinada à satisfação das necessidades sociais, afetou 
severamente o frágil sistema de pesquisa no país. A destruição progressiva do sistema de 
pesquisa básica voltada para o consumo de massas demonstrou o desprezo que os governos 
tinham para com o bem público. 
 
 
Educação. Ciência. Tecnologia. Subdesenvolvimento. Imperialismo. Economia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 The amount of knowledge accumulated by a nation directly reflects on many 
dimensions of its material wealth. No developed country has arrived at a leading position  
within the world order of material and intellectual production without focusing on its 
technological, scientific and intellectual development. In the Brazilian case, the centrality 
of that theme within government discourses and agenda has not been matched by its actions 
in practice. Based on that premise, the present study seeks to understand the reasons that 
determine the kind of formation of Brazilian society, as well as how those very reasons 
influence the slowing down or the stagnation of the economy, during the last two decades 
of the last century. It investigates how macroeconomic and social issues, such as debts 
towards external agents, international commerce and income distribution, impinge on the 
quality of education, science and technology, as well as on the type of culture that mirrors 
dominant imperialist relations in the country. I seek to understand the underdevelopment 
condition characterized by high tolls of unemployment and illiteracy, as well as by all the 
other factors that take part in the social and economic stagnation, as a by-product of 
deliberate political actions of countries that determine domineering and dependency  
relationships within the scope of the integration between centre and periphery. At the 
national level, the study focuses on the visibility of issues that contribute to the 
consolidation of the current political, economical, social and cultural position of Brazil as a 
losing, subordinate and underdeveloped country. By investigating the economic and social 
constitution of the country, it argues that many of the traces inherent to the colonial period 
still linger on in the current era. The research methodology intends to offer an alternative 
perspective relative to a predominant determinist, mechanicist and reductionist one, that 
underlie most research methodologies, particularly in social sciences. 

National economic scenario has shown that the country has had a negative growth in 
the last decades, particularly due to the dominant character of its upper classes and to the 
passive acceptance of its dominated classes. Government prejudiced assumptions related to 
the integrated nature of education, science and technology and of the kind of necessary 
incentives to national production destined to the satisfaction of social needs have strongly 
affected the fragile research system in the country. The progressive destruction of the 
system of basic research turned towards mass consumption illustrates the contempt that 
governments have had towards the public welfare.  
 
Education. Science. Technology. Underdevelopment. Imperialism. Economy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A crise societária em que vivem as economias periféricas ao capitalismo orgânico 

(ARRIGHI, 1997) e a centralidade que o discurso oficial atribui ao conhecimento e à escola 

sugerem a necessidade de se retomar a análise da educação, da ciência e da tecnologia no 

escopo mais amplo da teoria do desenvolvimento e das relações imperialistas. 

 O presente trabalho pretende, através de uma perspectiva histórica da formação 

econômica brasileira, investigar as causas do subdesenvolvimento brasileiro em suas 

múltiplas faces. Trata-se de analisar questões de ordem macro de caráter econômico e 

social, como desemprego, dívida externa, comércio internacional, distribuição de renda, 

cultura, educação, ciência e tecnologia. O comportamento destas variáveis deverá ser visto 

de forma interligada e, muitas vezes, como produto de uma política deliberada de 

dominação dos países do núcleo orgânico que é aplicada nos países subdesenvolvidos com 

a aquiescência de suas classes dominantes. A intenção é compreender a integração entre as 

diversas determinações que constituem o processo de desenvolvimento, como estas operam 

nessa era de transformação predadora e como pode ser possível realizar mudanças políticas, 

situando a educação como um traço comum a todas elas. É ter visibilidade sobre as 

condições internas do Brasil e a posição que ele ocupa na constelação das nações do 

planeta. 

 O período histórico considerado com maior ênfase tem como marco inicial os anos 

do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, em fins dos anos 1940, e estende-se até o início 

do século XXI. Tal período, aparentemente largo demais para um estudo de tais dimensões 

sofrerá ainda um recuo no tempo sempre que se considerar importante para o entendimento 

da totalidade concreta atual. A idéia é contribuir para a compreensão de que o que somos 

atualmente deriva da forma de como evoluímos no passado e o que seremos no futuro 

dependerá das ações políticas que executarmos no presente. 

 As décadas que sucederam o grande conflito produziram mudanças notáveis no 

cenário geopolítico mundial. É claro que o ritmo e o caráter dessas transformações 

apresentam um alto grau de não uniformidade e de heterogeneidade, nas diferentes regiões 

ou países. Como conseqüência, moldou-se nesses quase sessenta anos, um perfil de 

distribuição da renda que, tanto no dizer de Landes (1998) ao analisar a economia 
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planetária, classificando nos dois extremos “países vencedores” e “países perdedores”, 

quanto na análise de Arrighi (1997), que estabelece uma estratificação mundial de países 

“por andares”, simboliza a estrutura e a conjuntura que evidenciam e justificam a desigual 

distribuição da renda mundial tanto entre países como dentro de cada país. 

 Ambos autores destacam a nada honrosa posição ocupada pelo Brasil entre as 

demais nações, nos aspectos políticos, econômicos e sociais. Para Landes, fazemos parte do 

time dos perdedores. No modelo de Arrighi, que considera a economia mundial estruturada 

em três níveis – o núcleo orgânico, a semiperiferia e a periferia – o país é considerado como 

semiperiférico, com fortes possibilidades de mobilidade descendente. 

 Nas três décadas que sucederam à Segunda Guerra Mundial, o mundo presenciou 

um crescimento industrial e comercial sem precedentes. Esse período, denominado por Eric 

Hobsbawm (1995) de a Era de Ouro, proporcionou momentos de prosperidade, ainda que 

em graus de intensidade diferenciados e com características peculiares, às nações dos cinco 

continentes. O mundo industrial se expandiu pela nações capitalistas e pelas socialistas, por 

países ricos e pobres. Um pequeno grupo de nações espalhadas pelo mundo capitalista 

servirá de suporte à demonstração de suas trajetórias diferenciadas. 

 Para um país como os Estados Unidos, que se recuperava da Grande Depressão sem 

sofrer os efeitos diretos de um ataque militar sobre seu território continental, o período foi 

de expansão de seu domínio sobre a economia mundial. A guerra trouxe benefícios para 

aquele país. Tornaram-se grandes produtores de material bélico – condição mantida até os 

dias de hoje – que era fornecido aos exércitos aliados, e com isso garantiram o pleno 

emprego de sua força de trabalho de duas maneiras. Uma direta, refere-se àquela força de 

trabalho empregada pela indústria, quer fosse para garantir o abastecimento do mercado 

interno, quer fosse fornecendo armas, munições, aviões e outros produtos para o teatro de 

operações de guerra. A outra de forma indireta, com a população ocupada nas forças 

armadas estadunidenses sendo gloriosamente sacrificada nos campos de batalha e 

desafogando a pressão sobre o emprego. 

 Os ensinamentos do economista inglês John Maynard Keynes, ex-secretário de 

Tesouro dos Estados Unidos, que preconizavam a participação maciça do Estado na 

economia, romperam com a prática liberal da economia de mercado que tinha levado à 

grave recessão que culminou com a crise de 1929, recuperando a economia do país e 
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contribuindo de forma definitiva para uma diferente ordenação do mundo. Com seu parque 

industrial fortalecido pelo conflito, exportavam através de suas empresas o modelo fordista 

de produção para os quatro cantos do planeta. Mas, comparado a alguns outros países 

industrializados, a taxa de crescimento da economia americana cresceu em um ritmo mais 

lento na segunda metade dos anos 1900. 

 A França, em 1948, apresentava um quadro semelhante ao da França em 1900 

(LANDES, 1998: cap. 27). Ocupada pelas forças alemãs desde o início do conflito, 

combateu o país invasor na clandestinidade através da Resistência ou formalmente 

incorporada às forças aliadas. Recém-libertada, a nação francesa era a imagem de um 

vencedor em dificuldades. Paris não dispunha de sinais luminosos, dada a quase 

inexistência de carros em circulação. Algumas residências e prédios de apartamentos não 

dispunham de energia elétrica nem de banheiro privativo o que, seguramente, causava 

sérios transtornos aos seus habitantes em momentos de grandes dificuldades. Somente os 

ricos podiam dar-se ao luxo de ter banheiro dentro de suas casas, água quente para uso 

pessoal e uma privada do lado de fora para seus empregados. 

 Mas, nos trinta anos seguintes, o país se transformou. Em 1953, apenas 22,5% das 

famílias francesas tinham automóvel. Em 1970 já somavam 56,8%. O serviço telefônico 

ampliou-se, administrado inicialmente pela companhia estatal de correios e telégrafos e 

posteriormente controlado pela France Telecom, também estatal, e hoje uma gigante do 

setor das telecomunicações com interesses no exterior, inclusive no Brasil, onde controla 

algumas empresas do setor recém-privatizado. E mais, ainda que não esteja entre as 

maiores nações fabricantes de produtos padronizados, é tradicional líder na fabricação de 

produtos de alta qualidade, bom gosto e beleza – herança das antigas guildas medievais – 

além da indústria aeroespacial, material ferroviário, indústria automobilística, turismo e 

outros. Nos anos 1990, a França tinha um dos mais altos padrões de vida do mundo 

(LANDES, 1998: 526, 528). Em 1995, seu Produto Interno Bruto, PIB, per capita anual era 

de quase US$ 25.000,1 situando-a entre as dez nações mais ricas do planeta. Seus 

trabalhadores desfrutavam de um sistema de seguridade social privilegiada, assistência 

médica de alta qualidade e um sistema educacional público e também de qualidade. Mas 

tudo isso tem seu preço e, na antiga Gália, o lado obscuro de toda esta prosperidade 

                                                           
1 Cf. Banco Mundial, BIRD, Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997, Washington, 1997. 



 {PAGE  } 

encontra-se no comprometimento da qualidade de vida de seu povo pela poluição ambiental 

e pelo desemprego, resultado de sua adesão ao neoliberalismo globalizado. 

Ainda na Europa Ocidental mas do outro lado da linha de combate, a Alemanha era outro 

país que fazia sua revolução social e econômica nos anos dourados. Fragorosamente 

derrotada na grande guerra, a nação ex-líder do Eixo Roma-Berlim-Tóquio sofrera pesadas 

perdas materiais, humanas e também territoriais, já que muito do que sobrara foi tomado 

pelos russos, como reparação pelo que os alemães tinham destruído e saqueado em seu país. 

O relato abaixo é bastante esclarecedor: 

Em 1945, os alemães tinham deixado de tomar banho por falta de  água quente [. . .] 

Burgueses de paletó e gravata podiam ser vistos recolhendo nas ruas excrementos 

de cavalo para usar como combustível (LANDES 1998: 529). 

 Com o início da Guerra Fria, um plano de recuperação econômica engendrado pelos 

aliados, foi colocado em prática no país. Tratava-se de evitar que a Alemanha fosse 

conquistada pelos soviéticos. Mas, um dos elementos básicos da decolagem alemã calcou-

se no extraordinário esforço de investimento na educação – inicialmente básica e 

rapidamente se estendendo aos outros níveis – e na energia de sua força de trabalho. Além 

disso, os germânicos seguem a tradição iniciada por Bismarck em meados do século XIX, 

de buscar dentro do próprio país as soluções para os seus problemas. Políticas públicas 

adequadas à sua realidade foram implementadas e assim foi que, em 1949, uma reforma 

monetária lançou o deutsche mark, moeda que substituiu com valor dez vezes maior a 

moeda do velho regime nazista, o reichsmark. As reformas incluíam ainda a eliminação do 

controle de preços e a remodelação política. Lá, essas reformas deram certo. Vinte anos 

depois, o marco alemão tinha se tornado a segunda moeda européia mais forte, junto com o 

franco suíço, e a indústria fornecia produtos de qualidade e design que eram apreciados em 

toda parte. Mesmo a crise dos anos 1970, a competição acirrada dos produtos japoneses e 

posteriormente a implantação do modelo neoliberal não abalaram fortemente a sua 

economia. No mundo dos anos 1990, a Alemanha possuía a quinta renda per capita anual 

mais alta do mundo, US$ 27.500,2 suplantando a norte-americana e seu modelo de 

economia de bem-estar altamente industrializada e proporcionando aos alemães um dos 

                                                           
2 Cf. Banco Mundial, op. cit.: 225. 
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melhores padrões de vida da Europa e do mundo. Some-se a isso a importância que o país 

dá atualmente ao controle da qualidade ambiental. 

 No Oriente, o Japão capitaneava outra revolução e compunha uma raro exemplo de 

mobilidade ascendente e de recuperação econômica e social espetacular. Único país do 

Eixo e em todo mundo a sofrer, em Hiroshima e Nagasaki, os efeitos diretos de 

bombardeios atômicos, em agosto de 1945, que arrasaram estas duas importantes cidades  

provocando a morte, no primeiro momento, de cerca de meio milhão de pessoas, fechando 

um ciclo de combates encarniçados que começara em 7 de dezembro de 1941, quando a 

frota naval do império do sol nascente resolvera atacar a base estadunidense de Pearl 

Harbour, no arquipélago do Havaí e se estendera pelo Pacífico até o arquipélago asiático. A 

outrora poderosa armada japonesa já não existia, sua indústria tinha virado sucata e o país 

viu desmoronar o seu sonho imperial e o mito da terra intocada, herança da guerra vitoriosa 

contra Kublai Khan, em 1281, última vez em que sofreu um ataque direto ao seu território 

(SERVAN-SCHREIBER, 1980: 302). 

 Mas, logo começa o renascimento. Empresas japonesas que anteriormente serviam 

ao governo imperial fornecendo material bélico reconverteram rapidamente seus processos 

e passaram a produzir equipamentos de uso civil. É certo que o país também recebeu ajuda 

do programa aliado de recuperação econômica, porém, foi com a ênfase dada ao trabalho, à 

educação, à ciência e à tecnologia que o país se transformou de verdade. A evolução da 

renda per capita dá uma idéia dessa revolução: em 1945, US$ 20, nível de país de Terceiro 

Mundo; em 1967 de US$ 1.000, último ano em participou do grupo de países do “andar de 

baixo”; em 1980, US$ 12.000, renda de país de Primeiro Mundo;3 em 1995, US$ 39.640, a 

segunda maior renda mundial, abaixo apenas da Suíça. Atualmente o Japão lidera o seleto 

grupo de países que compõem a sociedade da informação e apesar das dificuldades 

recentes, em que o resto do mundo observa  o crescimento da exclusão social naquele país 

– as praças de Tóquio e de outras grandes cidades estão abrigando milhares de indigentes –, 

ele acredita na sua recuperação. E o Japão parece ter capacidade de pensar e construir o 

porvir. 

 Do outro lado do mundo, na América Latina, encontramos o Brasil, país tropical 

“bonito por natureza”. Como estávamos em 1945? Economicamente, dentro de uma visão 

                                                           
3 Cf. SERVAN-SCHREIBER, (1980: 307) 
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reducionista, cartesiana, não estávamos tão ruins. Havia crescido o fornecimento de 

matérias-primas para o esforço de guerra aliado e com ele o emprego, fomentado também 

com a entrada do país no conflito, após a declaração formal de guerra à Alemanha e à Itália, 

em agosto de 1942. A entrada do país na guerra só foi possível com o estabelecimento da 

Comissão Mista de Defesa Brasil - Estados Unidos, que nos garantiu ajuda financeira e 

material, além do recebimento de equipamentos e material bélico. Sendo um importante 

aliado americano, também recebemos atenção especial daquele país após o conflito. 

 O Brasil terminou a guerra com um excedente econômico que poderia ter 

transformado o país, mas que foi consumido rapidamente, parte sendo utilizado na 

aquisição de futilidades e quinquilharias e parte usado na “nacionalização” de empresas 

estrangeiras prestadoras de serviços públicos – gás doméstico, transporte urbano, transporte 

ferroviário, telefonia, eletricidade e saneamento – pela qual o país pagou com muita 

bondade e custou grande parte dos saldos que tinha em moeda estrangeira. A importação 

desenfreada de bens de consumo e de supérfluos também levou uma boa parte das sobras 

da guerra. 

 No período do Estado Novo o país tinha iniciado o processo de industrialização 

substitutiva de importações que se estenderia pelas décadas seguintes. Durante o governo 

de Juscelino Kubitschek, em meados da década de 1950, foi proposto o Plano de Metas. 

Preocupado em despertar no país a consciência coletiva para o desenvolvimento 

econômico, Juscelino foi o primeiro presidente a propor um programa de obras definidas 

que visavam desenvolver a industrialização do país pela via da interação entre o governo e 

a iniciativa privada. Para isso, achou necessário recorrer à ajuda externa através da 

Comissão Mista Brasil-EUA para o Desenvolvimento Econômico. 

 Essa forma de cooperação constituiu um dos mais importantes desvios políticos que 

levaram ao país não ao desenvolvimento autônomo e soberano, mas ao subdesenvolvimento 

subordinado. A clássica opção do governo federal pelo investimento direto estrangeiro, 

demonstrava sua crença de que o hiato tecnológico que afastava o país do clube industrial 

pudesse ser eliminado com a instalação das empresas multinacionais, atraídas pelas obras 

de infra-estrutura e pelos incentivos fiscais. Os resultados dessas políticas econômicas, 

somadas às que se seguiram com o regime militar e com os governos civis dos anos 1990, 

mostram que o país continua na rota do equívoco. 
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 Visto de forma mais abrangente, o país vive um círculo vicioso de pobreza crônico 

e, ao que parece, a preocupação mais aparente dos governos brasileiros nos últimos 

cinqüenta anos continua sendo o descompromisso com o futuro. O abandono progressivo 

das elites nacional e internacional de qualquer programa de integração social amplo fora do 

espaço demagógico-eleitoreiro forma um cenário no mínimo de incertezas. Em suma, o 

quadro favorece a subordinação do país aos interesses privados, compromete a nossa 

soberania e aumenta a vida útil do nosso círculo vicioso da pobreza.4 

 Ao contrário do que pode ser observado em outras nações industrializadas, o país 

vem apresentando uma evolução econômica descendente. Em outras palavras, nesse 

intervalo de tempo “muita coisa foi mexida” sem que tenha significado, em última análise, 

mudanças profundas nos rumos das políticas sociais. Tais mudanças, aglutinadas em torno 

de um amplo projeto hegemônico, expressam-se em transformações de caráter cultural, 

econômico, político etc., pelas quais sofrem seus agentes. Entretanto, são somente formas 

como o capitalismo internacional se rearranja à sombra de um processo secular de 

crescimento e ciclos. 

 A intenção do presente trabalho é contribuir para a compreensão dos fatores que 

contribuem para a atual situação política, econômica, social e cultural do Brasil, e para a 

sua condição de economia subordinada. 

 O trabalho está dividido em três partes. Na primeira é feito um mapeamento da 

questão do imperialismo, considerado como uma questão não superada, ao contrário do que 

estabelecem os acólitos do “fim da história”. Uma revisão dos fundamentos das teorias de 

John Atkinson Hobson, Rosa Luxemburgo, Lênin e Rudolf Hilferding contribuirá para 

maior compreensão do tema, contextualizado no período inicial do predomínio do capital 

financeiro do início do século XX e analisado a partir da contraposição das visões marxista 

e conservadora. Estabelecem-se também as diferenças entre aquele imperialismo e os 

outros tipos já existentes. O ambiente teórico do imperialismo gera contradição com o 

discurso dos representantes das classe dominantes que pregavam a ideologia das benesses 

do liberalismo econômico. 

                                                           
4 Não se pretende aqui a revisão profunda das teorias defendidas pelos economistas das correntes 
desenvolvimentistas. Desta forma, não se pretende rever a teoria do círculo vicioso da pobreza de Ragnar 
Nurkse em sua plenitude, mas em seus aspectos mais perenes. 
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 Na segunda metade do século XX, um novo corte temporal tornou-se necessário. 

Neste, se faz a revisão das idéias sobre o imperialismo de Paul Baran, Paul Sweezy, Samir 

Amin, entre outros, com o contraponto das posições conservadoras de Joseph Schumpeter e 

outros, nas três décadas que sucederam a Segunda Guerra Mundial. 

 A partir do final dos anos 1970, o mundo começa a sofrer uma reordenação 

econômica e política que vai se refletir na forma como as relações imperialistas de 

dominação absorvem estas transformações. O discurso oficial tenta descaracterizar o 

imperialismo dando-lhe a roupagem da globalização no ambiente ideológico do 

neoliberalismo. A contribuição de uma nova safra de pensadores críticos como Giovanni 

Arrighi, Atilio Borón, Perry Anderson e outros ajudará na compreensão do fenômeno que 

se estende desde a guerra de conquista até a formulação da tese do “militarismo humanista” 

feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. 

 Na segunda parte, mediante um recuo histórico que chega ao início do século XIX e 

um olhar horizontal que se prolonga até o presente, busca-se perceber como se reiteram em 

nossa formação econômica e social constantes modos de colonização, recolonização e 

subordinação que impedem que uma nação como a nossa se construa de forma livre e 

soberana. Uma nação que, como sempre lembrava Florestan Fernandes, segue sendo um 

gigante de pés de barro. A ênfase aqui é dada ao entendimento de que, desde os tempos 

coloniais, reiteram-se no Brasil formas de colonização que impedem um efetivo 

desenvolvimento econômico, político e social que tenha por base os aspectos produtivos da 

ciência, da tecnologia e da educação. Nosella (1993) sinaliza que o país guarda até hoje um 

estigma escravocrata. 

 Ao se investigar a formação do país como nação subordinada, observa-se que 

muitas das características dos tempos coloniais – o escravismo; a concentração da renda e 

da propriedade; o desinteresse de suas elites pela educação, ciência e tecnologia; o domínio 

ideológico do liberalismo econômico que sempre beneficiou as classes dominantes e que 

manteve o país, na maior parte de sua história, subordinado aos interesses dos impérios 

estrangeiros e a grande lavoura voltada para a exportação – ainda estão presentes no país no 

alvorecer do século XXI. 

 Nas terceira parte, as duas últimas décadas do século passado servem de panorama 

para as relações internacionais em tempos de neoliberalismo, de globalização e de vigoroso 
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imperialismo na formação econômica e social do Brasil nos governos pós-ditadura militar, 

que evidenciam nos campos das ciências, da tecnologia e da educação os elementos da 

corporificação de sua subordinação reiterada. Nesse período, os dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso serão objetos de maior atenção por sua importância na ruptura com o 

projeto nacional-desenvolvimentista hegemônico até então. Procura-se demonstrar que seu 

governo, à semelhança dos que o antecederam, não perseguia o objetivo que se adaptava 

aos maiores interesses nacionais, ao contrário, adotou políticas que tiveram um impacto 

negativo para o conjunto da sociedade. Ao mergulhar o país numa crise que se mostrou na 

forma do aumento do desemprego, da dívida externa, da dependência do investimento e da 

tecnologia estrangeiros, entre outros problemas, conseguiu consolidar uma política de 

“destruição não criadora” (TAVARES, 1999), responsável pelo grande salto que o país deu, 

para trás.  

Os trabalhos de Rui Mauro Marini, Francisco de Oliveira, Maria da Conceição 

Tavares e Florestan Fernandes, entre outros, além de dados secundários de relatórios de 

pesquisa sobre as questões centrais do desenvolvimento ajudam na construção dessa 

argumentação 

 Na virada do novo milênio o país se encontra, em muitos aspectos, onde estava há 

várias décadas e com questões sociais importantes apresentando forte degeneração, tanto 

qualitativa como quantitativamente. Sei que afirmar isso pode ser temerário. Afinal, dos 

benefícios alcançados pelos países do núcleo orgânico sempre respinga um pouco para a 

periferia, e qualquer país, por mais subdesenvolvido que seja, certamente apresenta 

algumas mudanças nos seus aspectos mais gerais em relação ao que era há décadas. E é 

desta visão que deriva um dos grandes problemas nacionais: contenta-se com muito pouco 

ou quase nada e não se buscam mudanças radicais. Com isso o país vai perdendo parte de 

sua identidade, sem que a população se aperceba inteiramente do que está acontecendo. 

Estamos perdendo nossa nacionalidade, nossa soberania. Se temos ainda algum resquício 

de orgulho nacional, está hoje confinado às declarações de nossos atletas ganhadores de 

medalhas em competições internacionais. Estamos substituindo a esperança pelo 

conformismo e isso é muito perigoso para nossa incipiente democracia. 

Um trabalho de tal envergadura, com múltiplas dimensões e um grande número de 

variáveis interagindo simultaneamente no espaço-tempo, certamente apontará para o “erro” 
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aparente de uma investigação superficial. Uma obra sobre generalidades. Assim, embora 

recomendado o estudo mais detido da política de ciência e tecnologia, tanto nos planos 

nacionais de desenvolvimento, quanto nos programas mais específicos, a partir de 1964, 

dada a abrangência do presente estudo, tive que limitar a abordagem mais aprofundada de 

algumas questões importantes em prol de uma leitura mais geral, feita a partir da trajetória 

do desenvolvimento brasileiro, desde a colônia até os nossos dias. Corro, dessa forma, o 

risco de uma leitura “genérica” que pode ocultar os esforços e os debates ocorridos ao 

longo da história, não só para a implantação de uma política de ciência e tecnologia, como 

as correspondentes reformas educativas. Reconheço a importância da análise dos 

documentos oficiais, em particular os programas de ciência e tecnologia das últimas 

décadas de 1900, e também da produção acadêmica disponível, na qual se destacam, entre 

outras, as obras de Lopes (1987; 1978; 1969), de Fernandes e Sobral (1994), Morel (1979), 

Fernandes (1990) e Fávero (1992). Tais contribuições serão de suma importância para o 

desenvolvimento de trabalhos posteriores. Contando com a compreensão dos adeptos da 

investigação localizada e profunda, considero de suma importância a visão de uma 

totalidade concreta, sob o risco de se perder a compreensão do problema como um todo. 

Não se pode perder de vista que as questões técnicas mantêm estreita relação com as 

decisões políticas. São como irmãos siameses, unidos pela cabeça e com um único cérebro. 

Separá-los significa condená-los ao sacrifício. 

O método de abordagem ao tema do imperialismo e seus aspectos fundamentais 

contém uma intencionalidade importante – rechaçar a visão reducionista-mecanicista-

determinista ainda predominante nas ciências sociais. Faz parte da crença de que é 

necessário a compreensão da totalidade, de suas variáveis macro para que se possa intervir 

nas questões de ordem micro e vice-versa, num processo dialético permanente. Funciona 

como contraponto da visão fragmentada característica do método clássico de 

experimentação, que isola cada parte do todo num corte atemporal. O método conservador 

reforça, intencionalmente, ou não, a idéia de que existe apenas uma única saída, qual seja, 

aceitar o mundo como ele está e deixar nas mãos dos políticos e dos empresários as rédeas 

de nosso destino. Contra isso se deve lutar. 

 

 



 {PAGE  } 

 PARTE 1 – IMPERIALISMO: UMA QUESTÃO NÃO SUPERADA 
 

 

La verdadera religión de la sociedad capitalista es el 

“economicismo”, . . . , es decir, el consumismo, el 

culto del consumo por el consumo, sin referencia a las 

necesidades. Aqui se encuentra toda la crisis de la 

civilización contemporánea, en la medida en que esta 

ideologia acorta el horizonte temporal de la sociedad 

y le hace perder de vista la perspectiva de su futuro. 

Al mismo tiempo, la política se convierte en campo de 

racionalidad afirmada. Los grupos sociales que 

cumplen funciones al nivel de esta estancia están de 

forma natural y clara al servício de la sociedad; no 

parecen en ningún momento sus dominadores. 

(AMIN. S., 1976: 165-166) 

 

1.1 As origens 

  

Em sua origem, o imperialismo estava associado à idéia de governos ditatoriais, 

fortemente centralizados, que usassem métodos despóticos de administração e cuja 

expressão podia ser encontrada nos impérios romano, grego etc. Ao longo dos séculos, 

outros exemplos se repetiram. Chineses, japoneses, birmaneses, árabes, compõem os 

exemplos orientais de imperialismo no mundo antigo (LANDES, 1998). Uma característica 

comum dessa forma primeira de dominação era a de que os impérios se expandiam através 

da submissão de povos que habitavam as regiões contíguas às suas fronteiras, ao contrário 

da forma posterior que foi conseguida através da conquista de regiões ultramarinas. 

No período mercantilista, o antigo imperialismo correspondia ao colonialismo 

europeu originário da era dos descobrimentos e se estendeu até a segunda metade do século 

XVIII. Esta onda européia de imperialismo era caracterizada pela conquista militar dos 

territórios com objetivos comerciais levada a efeito por portugueses, espanhóis, franceses e 
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alguns outros, em regiões do continente americano, do mar do Caribe, da Índia e de 

algumas ilhas do Pacífico. 

 A descoberta do Novo Mundo facilitou o acesso direto de alguns países europeus 

aos metais preciosos que representavam a expressão de riqueza do período. À medida em 

que o ouro e a prata passaram a representar a forma mais importante de riqueza nacional, 

criou-se uma regulamentação mercantil que visava estabelecer relações comerciais com o 

resto do mundo, de forma a manter um superávit no balanço comercial. Sob esta ótica, as 

colônias do além-mar ofereciam a oportunidade de excluir a concorrência comercial, 

garantindo o acesso exclusivo aos novos mercados e fontes de matérias-primas e, em alguns 

casos, como na América Latina, às próprias fontes de metais preciosos.5 Essa época marcou 

o surgimento dos Estados-nações, resultado da unificação política que concentrou o poder 

nas mãos de governos centrais. 

O primeiro grande Estado mercantil foi Portugal, que no século XVI expandiu sua 

atuação comercial por várias regiões do mundo, incluindo as Ilhas Molucas, nas Índias 

Orientais, Angola e Moçambique, na África e o Brasil na América do Sul, além de várias 

outras possessões. Segue-se a Espanha, que conquistou várias regiões da América do Sul e 

do Mar do Caribe e algumas ilhas do Pacífico. Devido, principalmente, a incapacidade de 

suas armadas de manterem o domínio marítimo em regiões tão vastas, estes dois países 

foram perdendo terreno e seus impérios entraram em declínio, cedendo lugar para outras 

nações européias e, na primeira metade do século XX, os Países Baixos atingiram a posição 

de supremacia comercial e naval mundial, superando a Espanha e Portugal, dos quais 

tomaram a maioria dos seus territórios coloniais nas Índias Orientais e na costa atlântica da 

América do Norte e do Sul. Na segunda metade deste mesmo século, a França também 

entrou na corrida imperial, estabelecendo colônias na América do Norte e na Índia. 

O velho imperialismo europeu atingiu seu ponto culminante em meados do século 

XVIII, quando o poderio marítimo inglês conquistou grande parte da América do Norte, 

Índias Ocidentais e parte da África e do Pacífico, restringindo o império colonial holandês 

às Índias Orientais e ao extremo sul da África e eliminando o império colonial francês. 

A Inglaterra foi o primeiro país a experimentar o capitalismo concorrencial, ao se 

transformar na grande fornecedora de manufaturas para todos os países, os quais, por sua 
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vez, lhes forneciam a maioria das matérias-primas que necessitava. O monopólio comercial 

e industrial inglês começou a dar sinais de enfraquecimento com a entrada de alguns outros 

países como fornecedores de manufaturas. 

O ponto de inflexão do imperialismo britânico ocorre em 1776, com a declaração de 

independência dos Estados Unidos, o que significou uma redução drástica em seu domínio 

colonial ultramarino. Nas décadas seguintes, com a Espanha e Portugal também perdendo 

quase todo o resto de suas possessões coloniais na América Latina e a França perdendo o 

Haiti no mar do Caribe, os antigos impérios coloniais entraram em franco declínio. Com a 

relativa decadência dos impérios coloniais, declina também a influência da doutrina 

mercantilista que lhe dava sustentação.  

Sob o aspecto da teoria econômica, o ano de 1776 também presenciou o lançamento 

da Riqueza das Nações de Adam Smith – fundador da Escola Clássica inglesa – um libelo 

contra as premissas clássicas mercantilistas sobre o comércio exterior. Nesta obra, Smith 

procurou demonstrar, dentro da nova ordem burguesa que se construía na Inglaterra sob os 

auspícios da 1ª Revolução Industrial, que o significado de riqueza nacional não era a 

quantidade de ouro e prata que um país dispunha, mas a produção de bens materiais 

capazes de satisfazer as necessidades humanas e que o ganho comercial estava na 

oportunidade de se obter vantagens de uma nova divisão internacional do trabalho. A idéia 

básica do comércio exterior fincava-se na “teoria das vantagens comparativas”, sugerida 

por ele e aperfeiçoada por Davi Ricardo, outro expoente do pensamento econômico liberal 

inglês. Essa teoria preconizava, em síntese, que uma determinada nação deveria se 

“especializar” na produção de bens que para ela representasse maiores benefícios e menores 

custos comparativos. 

A doutrina do livre comércio parecia opor-se a qualquer forma de conquistas 

coloniais. Mas, tal não aconteceu. Algo que era claramente expressão de poder não poderia 

desaparecer justamente quando o advento do industrialismo dava novo alento aos interesses 

mundiais europeus. Dessa forma, continuaram as conquistas – a incursão francesa à 

Argélia, as conquistas britânicas na Índia e na Birmânia, a expansão para o oeste 

americano, as conquistas russas no Cáucaso e na Sibéria – que demonstravam intensa 

atividade imperial (LANDES, 1998). Nos anos 1800, essa nova onda colonial criou os 

                                                                                                                                                                                 
5 Isso compunha a própria essência da doutrina mercantilista, ou seja, a ideologia e a prática da 



 {PAGE  } 

maiores impérios da História (COHEN, 1976). A Grã-Bretanha conquistou territórios que 

eqüivaliam a quase 50 vezes o seu território original, a França 16 vezes e a Alemanha a 7 

vezes o tamanho de seus territórios. Entre 1870 e 1900, os principais Estados europeus 

estenderam seus domínios políticos por mais de 25 milhões de quilômetros quadrados de 

territórios e sobre quase 150 milhões de pessoas, mais ou menos 20% da área territorial 

mundial e quase 10% de toda a população mundial da época (COHEN, 1976: 23). Uma 

característica marcante do novo imperialismo foi sua agressividade e truculência. A 

conquista dos novos territórios pelos governos imperiais foi feita através de sangrentas 

guerras de iniciativa unilateral contra os nativos. Exércitos bem armados e bem equipados 

contra populações indefesas mostravam o desequilíbrio dessas agressões. Como resultado, 

vastas áreas da África (90% de seu território), na Ásia e no Pacífico foram conquistadas à 

força das armas. No limiar do novo século a política colonial dos países colonialistas 

centrais se completava com as conquistas de todas as terras não ocupadas ainda disponíveis 

no planeta (CATANI, 1985: 34). 

O apogeu do desenvolvimento do capitalismo concorrencial  ocorreu entre 1860 e 

1870, aproximadamente. É a partir de 1870 que se observam aumento no movimento de 

conquistas coloniais. Daí, a passagem para o capitalismo monopolista de caráter mais 

financeiro corresponde a exacerbação da luta pela partilha do mundo (ibid.: 35). A 

formação de monopólios toma fôlego entre 1860 e 1870, quando a livre concorrência ainda 

era a forma dominante de mercado. A partir daí, a concentração de capital impulsiona o 

desenvolvimento dos cartéis que, na virada do século, viriam a se transformar na base de 

toda atividade produtiva e financeira de um sistema que entrava em uma outra fase 

imperialista mais aguda. A concorrência se transforma em monopólios e oligopólios, cuja 

característica fundamental agora é, entre outras, a ditadura de preços, isto é, em ambos os 

modelos de mercado o preço não é determinado pela lei da oferta e da demanda e sim pela 

estrutura de custos das empresas e de suas expectativas de lucros, o que confere aos grandes 

conglomerados a capacidade de controlar a oferta ao sabor de seus interesses. Dadas as 

economias de escala dessas grandes empresas, os processos de invenção e de 

aperfeiçoamento tecnológico monopolizam a ocupação da mão-de-obra qualificada através 

da contratação de seus melhores quadros intelectuais e científicos. As vias e os meios de 

                                                                                                                                                                                 
regulamentação governamental das ações econômicas, para aumentar o poder e a segurança do Estado. 
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transporte – linhas férreas na América e as companhias de navegação da América e da 

Europa – são exemplos primeiros dessa concentração. 

Como já visto, a política colonial e o imperialismo já existiam antes do capitalismo. 

A Roma antiga exerceu o seu império e manteve uma política colonial baseada na 

escravidão e assim foi com todos os impérios da Antigüidade. Mas, o tipo de imperialismo 

da virada do século XX diferenciava-se dos modelos anteriores. Uma característica 

importante era o poder de dominação exercido pelos monopólios. A posse de colônias 

garante o êxito dos monopólios – grandes corporações que se formaram – contra a 

concorrência e uma tendência do capital financeiro de ampliar o seu território econômico e 

o seu território em geral. Ao capital financeiro não interessava a liberdade mas o domínio 

das nações e dos povos do mundo (CATANI, 1985). A expansão financeira compõe uma 

característica geral do capitalismo, enquanto o imperialismo moderno constitui sua etapa 

contemporânea. E esta é uma questão que deve ser estudada no plano da luta de classes em 

seu novo marco mundial e não somente em termos das “leis econômicas” do modo de 

produção capitalista.. 

O expansionismo mercantilista caracterizou a luta de classes do período de transição 

do feudalismo para o capitalismo. Essa luta de classe foi travada entre uma burguesia 

emergente ainda mercantil e os proprietários de terra. A periferia se formou a partir da 

acumulação da riqueza na forma de dinheiro, convertido em capital e na degradação das 

relações feudais de produção, que liberou a força de trabalho do campo para o centro 

urbano transformando-a no proletariado industrial. Essa acumulação converte ainda a renda 

da terra e a propriedade rural em renda capitalista e propriedade capitalista da terra. 

Na fase do capitalismo imperialista o expansionismo se manifesta tanto através da 

exportação de produtos manufaturados como de capitais. As saídas para o exterior 

configuram uma nova divisão internacional do trabalho na qual os países centrais se 

industrializam rapidamente enquanto a periferia é mantida como mera fornecedora de 

matérias-primas e produtos alimentícios. Essa divisão acelera o processo de acumulação do 

centro a despeito do baixo nível salarial, ao mesmo tempo em que permite a burguesia 

industrial reduzir seus custos com o arrendamento de terra. São as relações de classe entre a 

burguesia industrial, o proletariado industrial e os landlords, portanto, que determinam o 

ritmo e a estrutura de acumulação. A divisão internacional do trabalho que se estabeleceu 
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nos primórdios do capitalismo monopolista favorecia a burguesia dos países europeus – 

principalmente a Inglaterra – e implicou na integração do sistema mundial dominado pelos 

ingleses, de classes sociais na periferia que se beneficiaram dessa integração e se 

converteram em seus agentes, como aconteceu com os latifundiários que produziam 

produtos para a exportação na Índia, na América Latina e no Egito (COHEN, 1976). 

As características do imperialismo devem ser buscadas nas condições da luta de 

classes tanto no centro como na periferia, a partir da concentração de capital que 

inaugurava, em fins do século XIX, a era dos monopólios que não só transformaram as 

relações de concorrência no centro mas, simultaneamente, estenderam seu poder 

hegemônico em escala mundial e promoveram a exportação de capital em uma escala até 

então desconhecida. Esta exportação impulsionava um tipo de divisão internacional do 

trabalho que permitia ao capital monopolista uma estratégia de exploração diferencial do 

trabalho, calcada no pagamento de taxas salariais diferentes no centro e na periferia para a 

mesma força de trabalho que produzisse mercadorias idênticas, ou substitutos muito 

próximos, com a mesma produtividade. Assim, o sistema imperialista agudizava o 

desenvolvimento desigual. Conforme AMIN.(1976: 73): 

En el centro, la  formación social tende a reducirse al modo de producción 

capitalista, los sectores “atrasados” – empresas pequeñas y medias, menos 

competitvas – son  progresivamente eliminadas [. . .] En la periferia, por el 

contrario, el sometimiento se extiende a los sectores antes independientes, poniendo 

así limites estrechos al desarrollo de las fuerzas productivas. 

 

O sistema econômico internacional sob o imperialismo britânico do século XIX 

estava baseado na divisão internacional do trabalho, na qual a Inglaterra especializava-se na 

produção manufatureira, que era o centro dinâmico de geração de tecnologia mais avançada 

da época, enquanto os outros países se especializavam no fornecimento de produtos e 

insumos demandados pelos ingleses. O sistema imperialista norte-americano difere do 

britânico pois resulta da atuação internacional das grandes empresas norte-americanas que 

levaram os Estados Unidos a assumir um papel estratégico no mundo, com sua moeda 

assumindo um papel estabilizador das economias nacionais (FURTADO, 1978). 

Os traços fundamentais do imperialismo capitalista do início do século XX foram a 

concentração da produção que deu impulso a concentração do capital, na forma de grandes 
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empresas não-concorrenciais, a fusão do capital bancário com o capital industrial, 

compondo o capital financeiro, a exportação de capitais que assumiu grande importância 

para a expansão do capital. Formaram-se monopólios de vários gêneros – fusões, trustes e 

cartéis – em todos os países centrais e ampliou-se o poder de umas poucas nações muito 

ricas, nas quais a acumulação de capital tinha alcançado proporções gigantescas, gerando 

um “excedente de capital” nos países avançados. Esse excedente era exportado para as 

regiões periféricas, sem que nenhuma parte sua tenha sido aproveitada para elevar o nível 

de vida dos trabalhadores. A aplicação desse excedente nos países atrasados era movida 

pela expectativa de maiores taxas de lucratividade devido à escassez de capital, ao baixo 

preço das terras e da mão-de-obra e às matérias-primas mais baratas (CATANI, 1985). 

Nessa época, uma quantidade de regiões periféricas foram inseridas no capitalismo 

mundial, tendo sido nelas montadas a infra-estrutura necessária às condições iniciais da 

industrialização subdesenvolvida. 

Os países periféricos, que necessitavam de capital tomavam empréstimos assumindo 

compromissos que geralmente concediam alguns tipos de benefícios aos países credores. – 

um contrato comercial favorável, a construção de um porto, a compra de material de 

transporte ou armamentos etc.. A exportação de capitais tornava-se assim um meio de 

estimular a exportação de mercadorias.6 A constituição dos cartéis internacionais obedecia 

a estratégia de exportação de capitais e da concentração do capital em nível mundial. 

Os monopólios nasceram da livre concorrência. Ao adquirirem a capacidade de fixar 

os preços no mercado vinda com a concentração do capital, os aspectos concorrenciais são 

eliminados, desestimulando o progresso técnico nas regiões periféricas onde atuam e 

gerando, consequentemente, a estagnação econômica. 

Os monopólios beneficiam-se das vantagens tecnológicas para vencer a 

concorrência, além de controlar as fontes de matérias-primas, da mão-de-obra, dos meios 

de transporte ou do dumping, simplesmente. Ao processo de concentração do capital 

industrial soma-se a concentração do capital bancário resultando na formação do capital 

financeiro. O crescimento dos bancos termina por influenciar a situação econômica da 

                                                           
6 Um relatório do cônsul austro-húngaro em São Paulo, no início do século XX, dava conta de que “a 
construção de rodovias no Brasil realizava-se com capitais franceses, belga, ingleses e alemães” (apud 
CATANI, 1985: 33). Estes países, ao se comprometerem em financiar a construção das ferrovias, reservavam-
se o direito de fornecer os materiais de construção e as máquinas e equipamentos das ferrovias. 
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indústria, com o controle do crédito, do preço do dinheiro e condicionando os 

investimentos. A conseqüência é uma relação cada vez mais estreita entre os bancos e a 

indústria, resultando, em grande parte dos casos, a fusão entre eles (CATANI, 1985). 

O imperialismo, ao longo dos dois últimos séculos, tem apresentado períodos que 

alternam fases de expansão e de crise. Expandiu-se entre 1880-1914 e após a Segunda 

Guerra Mundial, entre 1945-1970 apresentou crises cíclicas entre 1915-1945 e outra após a 

década de 1970. Atualmente pode-se observar um novo ciclo expansão, sob os novos 

ventos da globalização. 

A primeira fase de expansão foi marcada pelo intercâmbio desigual, em que se 

definiram taxas diferentes de exploração da força de trabalho entre o centro e a periferia, 

pela divisão internacional do trabalho entre países de economia primário-exportadora e 

países industrializados, pela criação, na periferia, de latifúndios controlados pelo capital 

monopolista e pelas formas políticas de dominação imperialista – colonização direta e 

protetorados. Do ponto de vista do centro, esta fase corresponde à formação de monopólios 

nacionais, do equilíbrio das grandes potências e da formação da aristocracia operária. 

(Amin, S.,1976:) 

Em seu primeiro período de crise observa-se, na periferia, um movimento 

antiimperialista, de caráter burguês, que aponta para uma nova divisão internacional do 

trabalho, baseada num novo tipo de industrialização para a periferia que ficou conhecido 

como o “modelo de substituição de importações”. (ibid.:141) Este tipo de industrialização 

transforma a natureza da estratégia imperialista ainda que alguns segmentos dessa 

burguesia estejam envolvidos na luta contra a hegemonia do imperialismo. O modelo de 

substituição de importações termina por beneficiar o capitalismo internacional que viu nela 

uma oportunidade de incrementar o investimento direto estrangeiro, o IDE, passando a 

produzir na periferia o que antes era exportado. 

 

1.2 Alguns aspectos teóricos 

 

Enquanto conceito, o termo imperialismo foi usado inicialmente na França, nos anos 

1830, para denominar os partidários do império napoleônico, estendendo-se à Grã-Bretanha 

na década de 1870 e, nas décadas que se seguem, o termo se confunde com o de 
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“colonialismo” – expansão da soberania política de algumas nações européias e, 

posteriormente, americanos e japoneses, sobre povos e territórios estrangeiros.  

A interpretação teórica marxista do imperialismo aponta que a expansão 

imperialista deriva da necessidade do capitalismo de evitar a tendência decrescente da taxa 

de lucro no longo prazo e que, para evitá-la, os países imperiais teriam que controlar o 

acervo de matérias-primas e de produtos agrícolas no exterior (COHEN, 1976). A 

explicação marxista para a tendência decrescente da taxa de lucro enfatiza que esta é devido 

a participação crescente do capital constante – máquinas, equipamento, etc. – na 

composição do capital total, enquanto declina a participação do capital variável – a parcela 

da remuneração salarial do trabalho. O avanço tecnológico e o aumento da concorrência 

intercapitalista levava os empresários a reinvestir constantemente seus lucros na criação de 

mais capital constante. O capital físico acumulado, no entanto, não criava valor. Somente o 

trabalho cria valor e, por conseguinte, o lucro. Então, na medida em que o capital constante 

tomava o lugar do capital variável – a fonte de todo o valor – o lucro tinha que declinar 

como proporção do total do capital. 

Marx observou que a tendência decrescente da taxa de lucro poderia ser 

compensada através de relações comerciais lucrativas com os mercados estrangeiros. 

Formalmente, porém, não se referia a esse fato como imperialismo, visto que morreu logo 

no início do impulso imperialista do final do século XIX, ainda da fase do capitalismo 

concorrencial. Essa tarefa foi legada aos seus discípulos do início dos anos 1900. Mas, da 

mesma forma que não é possível uma compreensão adequada do imperialismo somente 

com a leitura de Marx e Engels, não é possível compreender o fenômeno sem ela (apud 

COHEN, 1976: passim). 

Já no começo do século XX, com as críticas do liberal radical John Atkinson 

Hobson e dos marxistas Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo e Vladimir Illitch Lênin, o 

significado do imperialismo foi reforçado com a ênfase de motivações econômicas, em 

termos de domínio de mercados consumidores, de fontes fornecedoras de insumos e de 

oportunidades de investimentos (COHEN, 1976). 

Foi Hobson, um jornalista inglês conservador, quem inventou o conceito de 

imperialismo econômico. Ele via o imperialismo como uma degenerescência do 

capitalismo e não como o seu desenvolvimento natural, onde predominavam os interesses 
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financeiros sobre os interesses comerciais. Com o imperialismo desenvolveu-se a classe dos 

rentistas, um grupo de indivíduos que vive unicamente do lucro vindo de aplicações 

financeiras especulativas e não do lucro oriundo do aparato produtivo (CATANI, 1985: 44). 

O principal trabalho do jornalista inglês foi o livro Imperialismo:  um estudo, 

publicado em Nova York em 1902, no qual Hobson fazia uma descrição pormenorizada das 

características econômicas e fundamentais do imperialismo e oferecia a primeira explicação 

sistemática vinculando a expansão colonial dos fins do século XIX com a dinâmica da 

expansão capitalista, numa visão crítica da expansão dos impérios, particularmente dos 

ingleses. Para ele, não era o impulso comercial a questão central do novo imperialismo, 

mas sim o excedente econômico, a quantidade de capital sem aplicação. Somente os 

capitalistas eram capazes de acumular e investir, pois os trabalhadores não ganhavam o 

suficiente para isso, além de que, devido aos baixos salários recebidos, não tinham 

condições de consumir tudo o que era produzido pela indústria, limitando a capacidade das 

empresas em expandir a produção. Tal fato condenaria as nações industriais à estagnação, a 

menos que estas pudessem garantir para si oportunidades de novos investimentos. Ele via, 

então, nas conquistas coloniais, a oportunidade de monopolizar mercados para a exportação 

de capitais, por parte das plutocracias nacionais. Na sua opinião, contudo, o imperialismo 

não era um fenômeno inevitável. O desequilíbrio entre consumo e poupança, era provocado 

pela distribuição desigual da riqueza em cada nação, o que poderia ser remediado com a 

elevação da participação dos rendimentos do trabalho nos lucros dos capitalistas. Isto 

levaria os mercados nacionais a consumir tudo o que eles pudessem produzir internamente 

e faria com que o imperialismo fosse corrigido através de uma reforma distributiva da renda 

dentro das próprias nações (cf. HOBSON, 1983). 

Esta interpretação econômica para o imperialismo forneceu elementos aos marxistas 

para a elaboração de suas teorias sobre o problema, mas estes não compartilharam com 

Hobson o otimismo da possibilidade de reformas no capitalismo. Os marxistas não 

consideraram o novo imperialismo como uma distorção reparável do capitalismo 

acumulador, como acreditava Hobson, mas sim como uma fase essencial e inerente ao seu 

próprio processo de desenvolvimento. 



 {PAGE  } 

Rosa Luxemburgo,7 foi a primeira marxista a discorrer sobre o tema do 

imperialismo. Durante sua militância no Partido Social Democrata Alemão, resolveu 

combater as idéias de Edward Bernstein, um revisionista dirigente do PSDA que defendia a 

idéia de que o desenvolvimento do capitalismo não levaria à monopolização crescente da 

economia, mas a democratização do capital, através da compra de ações das empresas pelos 

trabalhadores (LOUREIRO, 1999: ). A teorização de Rosa Luxemburgo sobre a questão do 

imperialismo foi desenvolvida em uma de suas obras mais importantes, A Acumulação de 

Capital, publicada em 1912, onde afirmava que o capital destruía as formas pré-capitalistas. 

Interessava-se pelo problema do crescimento e procurava destacar os movimentos cíclicos 

da economia. A existência de ciclos econômicos faz com que a produção oscile frente a 

demanda efetiva, tornando a propensão ao investimento um dos aspectos principais da 

acumulação capitalista. 

Neste trabalho, a autora enfatizava que o problema principal do capitalismo era a 

falta de demanda efetiva. O sistema capitalista não poderia continuar se expandindo se os 

trabalhadores não tivessem poder aquisitivo suficiente para consumir o excedente 

econômico. Mas não se deveria esperar que os trabalhadores ganhassem mais, nem que os 

capitalistas reduzissem seus lucros e seus investimentos. Desse modo, a possibilidade de 

superprodução parecia crônica, com as nações capitalistas sendo incapazes de criar um 

mercado consumidor para os seus produtos dentro de seus limites regionais. A formação de 

monopólios, resultado da crescente concentração de capital, levava à esta situação. Para 

revertê-la, a única solução seria a busca de outros mercados em outras regiões. O 

capitalismo só poderia se expandir se o excedente produzido em seu núcleo pudesse ser 

negociado com as economias não-capitalistas ou capitalistas menos desenvolvidas no 

exterior, beneficiando-se de suas vantagens comparativas. Poderia ocorrer, no entanto, que 

estas economias não desejassem o intercâmbio comercial com as nações européias mais 

desenvolvidas. Segundo Cohen (1976: 35): 

Na verdade, não haveria qualquer comércio entre elas, a menos que as economias 

capitalistas controlassem as economias não-capitalistas e as forçassem a negociar 

nestas condições desvantajosas. Portanto, para que o capitalismo pudesse 

                                                           
7 Rosa Luxemburgo era uma mulher judia polonesa revolucionária o que à época significava um triplo 
estigma, foi assassinada em janeiro de 1919, no decorrer da revolução alemã por opor-se ao rumos políticos 
do país determinados pelo então hegemônico Partido Social Democrata Alemão. 
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sobreviver, tinha que se procurar a anexação colonial. Tiveram que criar impérios 

coloniais a fim de assegurar mercados para a superprodução interna. Aqui estava, 

supostamente, a razão do novo imperialismo. 

Os mercados externos tornaram-se indispensáveis para a realização da mais-valia 

dos países centrais. A insuficiência do consumo interno impedia a venda de todos os 

estoques no mercado interno e acabava induzindo os capitalistas a procurar realizar seus 

excedentes nos mercados externos, daí a necessidade do imperialismo. A conquista dos 

mercados no exterior dignificava também a conquista de mercados e setores pré-capitalistas 

dentro das próprias fronteiras nacionais (CATANI, 1985: 70, 76). 

Dessa brevíssima exposição do pensamento de Rosa Luxemburgo pode-se tirar pelo 

menos duas conclusões. A primeira, que a saída para o exterior não é um fato novo no 

capitalismo do século XX, mas uma condição permanente do modo de produção capitalista. 

A conquista de novos mercados é uma necessidade constante do imperialismo para fazer 

frente à tendência decrescente das taxas de lucro. A segunda, decorrente da primeira, é a 

contradição essencial do sistema expressa na necessidade constante de buscar novos 

mercados no exterior. 

A teoria de Rosa Luxemburgo foi aceita por alguns intelectuais marxistas – como o 

francês Lucien Laurat e o alemão Fritz Steinberg – mas não por outros. Para estes últimos, 

a razão fundamental do imperialismo não residia na questão do subconsumo e da 

superprodução, mas nas suas necessidades financeiras, ou seja, na necessidade que os 

países centrais tinham de encontrar situações vantajosas para a aplicação de seu excedente 

de capital. 

O egípcio Samir Amin acredita que a tese do subconsumo de Luxemburgo é 

equivocada, não só pelo fato dela não considerar o papel da moeda e do crédito, cuja 

argumentação já tinha sido desenvolvida por Nicolai Bukharin em o Imperialismo e a 

Acumulação de Capital, mas sobretudo porque “esta argumentación, que se situa en el 

plano de expansionismo del capital en general, no consigue definir las características 

propias del imperialismo”, entre as quais a questão do capital financeiro. Em seu modo de 

pensar, “Rosa Luxemburgo, . . . , confunde el imperialismo nuevo con el antiguo 

expansionismo” (AMIR, 1976: 135). 

Ao largo dessa discussão foi Rudolf Hilferding, em seu Capital Financeiro, escrito 

em 1910, dois anos antes de Rosa Luxemburgo publicar sua obra maior, quem colocou o 
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papel dos bancos no centro do processo de produção e introduziu a noção da formação do 

capital financeiro – fusão do capital bancário com o capital industrial, com predominância 

do primeiro. Assim, uma parte cada vez maior do capital industrial não pertence mais aos 

empresários do setor produtivo. Podem dispor de capital apenas por intermédio dos bancos 

que são os verdadeiros proprietários do dinheiro. Ao controlar as fontes de crédito, os 

bancos assumiram o poder de determinar os rumos do desenvolvimento industrial, de 

promover fusões e aquisições, substituindo os empresários industriais no controle do 

grande capital. Visto que os bancos negociavam com a mercadoria-dinheiro e não com a 

mercadoria-produto, seu interesse maior estava nos dividendos oriundos das transações 

financeiras e não nos mercados produtivos. Isto tendia a criação do capitalismo rentista, 

cuja burguesia representativa tinha maiores lucros com a especulação financeira que com a 

produção de mercadorias.  

Como, de acordo com a tradição marxista, a taxa de lucro obtida internamente 

tendia a declinar no longo prazo, o capital financeiro foi levado a aplicar no exterior o 

capital excedente, na busca de maiores lucros. Isto teve como resultado o imperialismo, já 

que cada país central buscava estabelecer domínios exclusivos para os seus próprios 

investimentos externos (COHEN, 1976). Hilferding não indica, entretanto, que o aumento 

da concentração de capital e da produção em elevado grau conduz à formação dos 

monopólios. Ignora também o papel dos trustes no mercado mundial, a formação da classe 

parasitária que vive da renda das ações e o nexo entre o imperialismo e o movimento 

operário (CATANI 1985.). 

As idéias de Hilferding logo foram aperfeiçoadas por outros pensadores marxistas, 

como o alemão Karl Kautsky, que considerava o imperialismo um “modo particular” de 

como o capitalismo se expressava quando apresentava a tendência de anexar territórios 

agrícolas, o vienense Otto Bauer, o russo Bukharin e pelo mais importante líder russo da 

Revolução de 1917, V. I. Lênin (COHEN, 1976).  

O esquema analítico desenvolvido por Lênin em seu Imperialismo: Estágio 

Superior do Capitalismo, de 1916, foi inspirado nos estudos de Hilferding, como ele 

próprio reconheceu. Numa breve definição do imperialismo, Lênin o classificava como “o 

estágio monopolista do capitalismo”. O imperialismo podia ser também identificado como 

uma etapa da internacionalização do capital. Lênin definia esta fase do desenvolvimento 
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capitalista como caracterizada pela concentração do capital a partir do surgimento e 

expansão das grandes companhias monopolistas (ibid.). 

Lênin publicou o Imperialismo primeiramente na Áustria, em 1917. Nesta obra ele 

fez um balanço do desenvolvimento do capitalismo no meio século decorrido desde a 

publicação do Capital  de Karl Marx, em 1867. Apoiando-se na lei da dinâmica do 

capitalismo, que incorpora sua evolução – nascimento, desenvolvimento e decadência – fez 

uma profunda análise científica da essência econômica e política do imperialismo, 

caracterizando-o como sendo a etapa do capitalismo parasitário, em estado de 

decomposição e revelou as condições do seu desaparecimento e a inevitabilidade da 

substituição do capitalismo pelo socialismo que ele acreditava ser um regime social mais 

progressista e mais justo (CATANI, 1985.). 

Ele se debruçou sobre o tema do imperialismo entre 1912 e 1916, período que 

culminou na elaboração de vinte cadernos de notas – publicados após sua morte com o 

título Cadernos sobre o Imperialismo – que serviriam de base para o seu Imperialismo. Em 

sua obra máxima, Lênin afirmava que o imperialismo era, por sua essência, um fenômeno 

econômico, o capitalismo monopolista, nascido precisamente da livre concorrência. O 

monopólio é um produto da concentração do capital e da produção, formado pelas 

associações monopolistas dos capitalistas, pelos cartéis, pelos trustes e pelos sindicatos 

(ibid.). Estava consciente da estreita vinculação entre a hegemonia crescente dos 

monopólios, a expansão mundial do capitalismo e do colonialismo e a conseqüência 

política com o surgimento de uma aristocracia operária nos centros industriais imperialistas. 

Para Lênin, o início do século marcou a passagem para uma nova fase do sistema 

capitalista em que a predominância do setor produtivo cedia espaço para o capitalismo 

financeiro. Uma das características do capitalismo industrial concorrencial era a exportação 

de mercadorias. No capitalismo moderno, onde predomina o monopólio, prevalece a 

exportação de capitais. A expansão do capitalismo monopolista, não-concorrencial, 

observada no início do século XX mostrou um traço fundamental comum – o monopólio 

como conseqüência da concentração da produção. A centralização do capital em grandes 

conglomerados veio a agravar a luta pela conquista de fontes de matérias-primas 

importantes, particularmente para a indústria siderúrgica – que demanda, historicamente, 

grandes quantidades de energia – e para a indústria carbonífera, subsidiária da siderúrgica, 
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ambas com o controle centralizado do capital proporcionado pelo aumento do poderio do 

grande capital. Daí as guerras imperialistas do período. 

O monopólio nasceu da política colonial, da luta em busca de fontes de matérias-

primas, da exportação de capitais e do controle econômico territorial.8 Os monopólios, os 

oligopólios, a dominação política e a exploração econômica de um número pequeno de 

grandes nações sobre um número cada vez maior de nações pequenas e economicamente 

fracas, são traços característicos do imperialismo do início do século passado. A primeira 

manifestação histórica da concentração do capital foi observada no setor financeiro. Ao 

longo de sua trajetória, os bancos evoluíram de pequenas firmas guardadoras de dinheiro, 

para grandes empresas monopolistas do capital financeiro, com tentáculos sobre o capital 

industrial, do qual é o seu credor principal. 

O fenômeno do imperialismo também teve sua interpretação sociológica através do 

economista austríaco Joseph Schumpeter que, entre 1918 e 1919, publicou na forma de 

artigos A Sociologia dos Imperialismos. Neste trabalho, o imperialismo é visto como tendo 

um caráter atávico, fruto das “necessidades vitais de situações que levaram povos e classes 

a serem guerreiras - . . . – e no fato de que disposições psicológicas e estruturas sociais 

adquiridas em tais situações, num passado remoto, . . . , tendem a se manter e a continuar 

em vigor muito depois de terem perdido o seu significado e função de preservação da vida. 

. . [o imperialismo] é um elemento que provêm das condições de vida [das relações de 

produção] não do presente, mas do passado. É um atavismo na estrutura social, nos hábitos 

individuais, psicológicos . . .” (apud. COHEN, 1976: 72). 

Desta forma, Schumpeter discordava da teorização dos marxistas que afirmavam 

que o imperialismo era uma evolução inevitável do capitalismo e, ao defender que o 

imperialismo era apenas um resultado de formas pré-capitalistas remanescentes e que o 

capitalismo poderia se desenvolver, à época, sem a dominação colonial, negava, ou parecia 

desconhecer o caráter do conflito de interesses na evolução histórica do capitalismo. 

Há, ainda, teóricos como D. K. Fieldhouse (Imperialismo; uma revisão 

historiográfica) e Richard Hammond (Imperialismo econômico) que colocam o sistema 

                                                           
8 Por volta dos anos 1900, nove décimos do território africano já estava sob o domínio europeu. A luta pela 
posse monopolista das colônias desembocou na Primeira Guerra Mundial (CATANI, 1985: 15). Atualmente, 
os Estados Unidos conquistaram recentemente o Afeganistão e o Iraque, ambos à pretexto declarado de 
combate ao terrorismo internacional, mas ocultando, enquanto foi possível, o verdadeiro objetivo – o controle 
de dois dos maiores centros mundiais de produção de petróleo. 
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político como o ponto central da questão do imperialismo (cf. COHEN, op. cit.; 76-77). A 

unificação política dos Estados-nações europeus dificultou a expansão em territórios 

contíguos. A constituição de um império fora dos limites da Europa, ajudava-os a obter o 

sentimento de glória e grandeza nacionais e de compensar as derrotas nas disputas entre 

eles além de, como no caso inglês, de conservar suas rotas marítimas para os continentes 

africano e indiano. Naturalmente, as colônias eram mais que simples trunfos no jogo de 

poder – representavam também vantagens potenciais de natureza comercial ou financeira, o 

que ajudava no desenvolvimento das economias nacionais, embora estas vantagens 

estivessem subordinadas às estratégias políticas mais amplas. O ganho material seria um 

resultado da questão política, e não um fim próprio do colonialismo. 

Esta fase do imperialismo, enquanto um processo de expansão colonial, começa a 

perder o fôlego com o término da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, grande parte 

das antigas colônias da África, Índia e Ásia começa a obter sua emancipação política. Mas 

o imperialismo, entendido como um sistema de dominação e dependência nas relações 

econômicas e políticas entre os países pobres e os países ricos, continua vivo e existente em 

várias partes do planeta. Modificam-se as formas, mas as características de dominação e 

dependência irão permanecer. Nos tempos da “guerra fria” o imperialismo ainda era o 

melhor termo para definir relações econômicas assimétricas entre países centrais e 

periféricos. Em outras palavras, o imperialismo refere-se especificamente àquele tipo de 

relações internacionais caracterizada pela assimetria da dominação e da dependência. 

O recente controle imperial passa a ser exercido informalmente através 

principalmente da penetração econômica o que se reverte, em última instância, também no 

controle político. A idéia central dominante nos países desenvolvidos parece ser a de 

conservar os países pobres em seu lugar dentro do nexo capitalista mundial, perpetuando as 

relações assimétricas.9 O governo e as empresas dos países centrais usam o comércio e o 

investimento direto como forma de subordinar os países periféricos e torná-los dependentes 

aos seus interesses.10 Essa subordinação econômica debilita a soberania política e gera uma 

                                                           
9 Esta questão é colocada de forma bastante clara no Documento Secreto da Política Reagan para a América 
Latina, com apresentação de Fernando Peixoto (São Paulo: HUCITEC, 1981). Este documento foi conseguido 
em Havana durante o Encontro de Intelectuais pela Soberania dos Povos de Nossa América, entre 4 e 7 de 
setembro de 1981. Alguns trechos serão comentados no decorrer deste trabalho. 
10 Essa proposição, válida principalmente para os Estados Unidos, é evidenciada em Uma nova política 
interamericana para os anos 80, que diz: “A América Latina é vital para os E.U.A.: repousou sempre sobre 
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nova forma de colonialismo em que os Estados dependentes têm seus sistemas econômicos 

e, portanto, suas políticas internas controladas ou monitoradas pelos países avançados ou 

pelos seus representantes, as chamadas agências multilaterais de desenvolvimento. 

Neste cenário, o investimento direto estrangeiro feito através das grandes 

corporações multinacionais11 que têm como sede os países centrais, passa a desempenhar 

um papel dos mais importantes no desequilíbrio da divisão internacional do trabalho e das 

relações internacionais. Para o capitalismo internacional sobreviver na ausência de impérios 

formais, é necessário um novo tipo de controle expresso através de relações comerciais e de 

investimento, como forma de garantir mercados periféricos cativos para seus produtos. 

Esta linha de argumentação teórica é compartilhada por Baran e Sweezy, que  

desenvolvem um dos principais conceitos de suas teses sobre o monopólio – o conceito de 

“excedente econômico”. E o fazem para defender a idéia de que o imperialismo econômico 

é uma tendência do crescimento do excedente econômico, refutando a idéia da tendência de 

taxa de lucro decrescente. Apesar de os autores aterem-se à análise da economia americana, 

suas observações servem para a totalidade dos países capitalistas do núcleo orgânico. No 

dizer dos autores, “o excedente econômico, na definição mais breve possível, é a diferença 

entre o que a sociedade produz e os custos de produção. O volume do excedente é um 

índice de produtividade e riqueza, da margem de liberdade que a sociedade tem para atingir 

metas a que se proponha chegar” (BARAN e SWEEZY, 1978: 19) isto é, a diferença entre 

o total produzido por uma economia e o custo socialmente necessário à obtenção desse 

produto total. Dito de outra forma, o excedente econômico pode ser interpretado como o 

lucro capitalista. 

Na medida em que o excedente econômico tende a crescer sem necessariamente – e 

na maioria das vezes não – ser acompanhado de um aumento na demanda efetiva, o 

suficiente para absorvê-lo, não há garantias de se manter um nível de emprego suficiente 

para garantir o consumo da maior parte do que é produzido internamente. Assim, para 

                                                                                                                                                                                 
um Caribe cooperador e sobre uma América do Sul que nos apóie. O isolamento é impossível para os E.U.A.” 
(in PEIXOTO, 1981: 109). 
11 Ao longo deste texto, usarei indistintamente os termos empresas multinacionais, EMN, corporações 
multinacionais ou corporações transnacionais, TNC, sem o rigor conceitual pretendido pelos autores que os 
definiram. Importa apontar como o capital produtivo internacional opera nas relações econômicas entre países 
centrais e periféricos. 
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garantir o consumo do excedente econômico, o imperialismo torna-se necessariamente um 

resultado: 

Por mais que se procure, é impossível evitar a conclusão de que o capitalismo 

monopolista é um sistema autocontraditório, que tende a criar um excedente cada 

vez maior, embora não consiga proporcionar o consumo e o investimento exigidos 

para a absorção do excedente crescente e, . . . , para o funcionamento tranqüilo do 

sistema. Como o excedente que não será absorvido não será produzido, segue-se 

que o estado normal da economia capitalista é a estagnação (BARAN e SWEEZY, 

1978.: 113 – grifo no original). 

Um outro aspecto contraditório importante do capitalismo monopolista é a sua 

capacidade de inverter a lógica das leis econômicas clássicas. A pedagogia clássica ensina 

que o problema econômico consiste em como utilizar recursos escassos, em seu melhor uso 

alternativo, para garantir a máxima satisfação no consumo. Para o cidadão comum, no 

entanto, não é difícil observar que o que ocorre é justo o oposto, isto é, capacidade ociosa e 

trabalhadores sem emprego. O desemprego mostra que a oferta de trabalho é sempre maior 

que a procura, os agricultores de vez em quando destroem seus excedentes por falta de 

compradores, o mesmo acontecendo com um número de produtos industriais, mostram que 

podem produzir mais do que o mercado pode absorver. “ Há sempre excesso, e não falta.” 

(BARAN e SWEEZY, 1978: 114). 

Esta constatação levou os autores a afirmar que existe “uma lei do capitalismo 

monopolista, em que o excedente tende a elevar-se tanto em termos absolutos, como 

relativos, à medida que o sistema se desenvolve” (ibid.: 79). e isto levaria à estagnação 

econômica. Se esta afirmação é verdadeira, como o capitalismo continuaria ainda 

existindo? Para os autores, o excedente econômico tende a crescer por que o capitalismo 

concorrencial se torna capitalismo monopolista, em que as empresas gigantescas, resultado 

da concentração e centralização do capital, que começaram a se formar no início do século 

XX, e que foram substituindo um grande número de pequenas e médias empresas 

competitivas, expandindo a sua produção com redução de preços, devido às economias de 

escala no processo produtivo. Essas grandes companhias “são as unidades básicas do 

capitalismo monopolista em seu estágio atual; os seus [grandes] proprietários e 

funcionários qualificados constituem o primeiro escalão da classe dominante” (apud 

COHEN, 1976: 101).  



 {PAGE  } 

Na indústria competitiva, a empresa individual não tem nenhuma influência no 

sistema de formação de preços. A firma individual competitiva, em um mercado 

pulverizado pela ação de um grande número de pequenas e médias empresas, é um 

“tomador de preços”, isto é, aceita o preço que é determinado pelo mercado concorrencial, 

tendo como base os custos de produção. No caso da indústria monopolista, em que apenas 

uma ou um pequeno grupo de empresas gigantescas controlam a oferta de bens, a grande 

firma é uma “ditadora de preços”, nem sempre baseados nos custos de produção, mas em 

sua vantagem monopolista (BARAN e SWEEZY, 1978). 

Feitas estas considerações, Baran e Sweezy dedicam-se à análise daquilo que seriam 

as “forças compensatórias” ao processo de estagnação econômica capitalista, para 

compreender sua natureza e suas implicações. Uma das formas alternativas de utilização do 

excedente é denominada pelos autores por “campanha de vendas”. Conceitualmente, ela é 

semelhante às despesas de circulação – que não acrescentam valor às mercadorias – 

analisadas por Karl Marx no vol. II, cap. 6, de O Capital. Estes custos de intermediação,  na 

época do capitalismo monopolista passam a ter um papel, qualitativo e quantitativamente, 

muito mais importante que à época do regime concorrencial analisado por Marx (apud 

BARAN e SWEEZY, 1978: 117). 

A campanha de vendas é como um meio de “compulsão interna” de Sombart, na 

verdade muito mais antiga que o sistema capitalista, mas que somente em sua fase de 

capitalismo monopolista atinge enormes proporções. (ibid.: 120). Em seu impacto sobre a 

economia norte-americana, na década de 1960, perdia apenas para os gastos militares. A 

propaganda, como parte dos custos de distribuição, toma grande impulso a partir do 

momento em que a concorrência via preços diminuiu consideravelmente como forma de 

atrair o público consumidor, sendo substituída por novos métodos de promoção de vendas – 

propaganda, variações do aspecto do produto aos olhos do consumidor (maquilagem), 

obsolescência programada, sistema de crediário etc. 

No sistema econômico em regime de concorrência, em que existe um grande 

número de firmas produzindo um produto homogêneo, em que cada firma é responsável por 

uma parcela bastante pequena da produção, a publicidade costuma não ter grande 

importância. Os ganhos adicionais das firmas, consideradas individualmente, poderão ser 

conseguidos via política de preços. Obtendo redução em seus custos, que propiciem vender 
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a preços menores que o preço de mercado – o preço comum praticado pelo conjunto dos 

outros fornecedores – a firma individual poderá expandir a sua produção. Caso contrário, 

praticando preços maiores que os da concorrência, ela perderá cliente e poderá ir à falência. 

No caso da concorrência monopolista a situação é bastante diferente. Neste, cada 

empresa responde por um grande volume de produção e de vendas. Estas firmas 

gigantescas podem exercer grande influência sobre o mercado consumidor de seus 

produtos, e o fazem principalmente através da propaganda, buscando acentuar a diferença 

de seus produtos com os dos seus concorrentes, ou mesmo criar a demanda por um produto 

novo, ou supostamente novo, para o consumidor. Segundo Chamberlain, “a publicidade 

afeta a procura alterando as próprias necessidades. . . O mesmo ocorre com métodos de 

vendas que jogam com as suscetibilidades do comprador, que usam contra ele leis de 

psicologia que lhes são pouco conhecidas, e contra as quais portanto não se pode defender, 

ou, tudo isso sem que ele tenha conhecimento. Não são informativas, são manipulativas.” 

(apud BARAN e SWEEZY, 1978: 122). 

O economista inglês Alfred Marshall, um dos fundadores da escola econômica 

neoclássica, classificava este tipo de publicidade de anúncios “combativos” e os reprovava 

por serem instrumentos de persuasão e manipulação, enquanto que aprovava a publicidade 

feita por anúncios “construtivos” que, segundo ele, eram destinadas a chamar a atenção 

para as oportunidades de compra e venda as quais as pessoas desejassem tirar proveito. 

(BARAN e SWEEZY, 1978: 125). 

Baran e Sweezy citam estudos que comprovam que o consumidor paga preços 

maiores por produtos cuja propaganda é maior do que os produtos idênticos que não têm 

publicidade tão intensa e identifica a publicidade no capitalismo monopolista, como parte 

integrante do sistema, inerente à própria corporação gigantesca da qual faz parte. Neste 

sentido, a importância econômica da publicidade está na capacidade de interferir na 

demanda global efetiva e, consequentemente, sobre o nível de emprego. Como o 

capitalismo monopolista parece caracterizado por uma tendência à crise de superprodução, 

a publicidade atua no sentido de contrabalançá-la (BARAN e SWEEZY, 1978). 

Interessante é o conceito de “novidade fraudulenta” introduzido pelos autores ao 

analisarem a questão da publicidade. Dizem eles: 
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A estratégia do publicitário é martelar na cabeça das pessoas a conveniência 

indubitável, e, na verdade, a necessidade imperativa, de possuir o mais recente 

produto que surge no mercado. Para que essa estratégia funcione, porém, os 

produtores têm de lançar no mercado um fluxo constante de “novos” produtos. . . 

Produtos realmente novos, . . ., não são fáceis de criar mesmo em nossa era de 

rápido progresso científico e tecnológico. Assim, grande parte da novidade com que 

o consumidor é sistematicamente bombardeado é fraudulenta ou relacionada de 

forma trivial – e em muitos casos mesmo negativas – com a função e a utilidade do 

produto.” (BARAN e SWEEZY, 1978: 132 – 133). 

Mas existe também um outro tipo de novidade. É o caso de produtos que 

aparentemente são novos, muitas vezes aperfeiçoados, mas que têm a mesma utilidade dos 

produtos antigos que pretendem substituir. A promoção de vendas chega a ser até mais 

importante que o processo de produção em si e que poderá, inclusive, ser reciclado em 

alguma planta industrial fora do espaço da matriz, ficando esta, além da campanha 

publicitária ao redor do mundo, encarregada da parte da pesquisa e desenvolvimento de 

produtos.12 A campanha de vendas absorve, direta ou indiretamente, uma grande parte do 

excedente que de outro modo não seria produzido. 

Uma outra maneira de se analisar a absorção do excedente econômico é a que 

considera o papel do fundo público, ou seja, os gastos do governo na formação da demanda 

agregada, inspirada na teoria keynesiana. No capitalismo monopolista, o sistema não 

funciona no sentido de garantir a plena utilização dos recursos, seja do pleno emprego ou 

da capacidade produtiva. Em outras palavras, o capitalismo monopolista não cria suficiente 

“demanda efetiva”.13 Para compensar estas perdas haveria a necessidade de o governo agir, 

através do uso do fundo público, no sentido de proporcionar o pleno emprego necessário à 

absorção do excedente. A teoria keynesiana sustentava que era uma função de governo 

proporcionar os meios de aumentar a demanda efetiva, que poderia obter o financiamento 

para isso através da emissão de moeda ou da tomada de empréstimos bancários o que, 

naturalmente, poderia aumentar o déficit público. Keynes, um economista conservador, não 

                                                           
12 É o caso mais recente da Nike (calçados) e da Benetton (vestuário), cujas matrizes têm a função primordial 
de desenvolvimento de novos produtos, enquanto a produção se espalha ao redor do mundo, notadamente 
naquelas regiões em que os custos com a mão-de-obra sejam os mais baixos possíveis. 
13 O termo “demanda efetiva” foi inventado pelo economista britânico John Maynard Keynes, na Teoria 
Geral do Emprego, do Juro e da Moeda , para definir o consumo real de uma sociedade, em contraposição à 
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achava interessante o aumento dos impostos, já que isso feriria os interesses dos 

capitalistas. Em outras palavras, na medida em que a produção do excedente sempre 

crescente não poderia ser absorvida totalmente pelo setor privado, teria que ser absorvida 

pelo governo, preferencialmente custeado através do endividamento externo. 

Por conta disso, o papel dos gastos públicos assume particular importância nos 

EUA, notadamente a partir das políticas do New Deal de combate à grande depressão 

levadas a efeito durante a década de 1930 e que atingiram seu cume com a entrada do país 

na Segunda Guerra Mundial, em 1942. O uso do fundo público na produção de armamentos 

para abastecer suas próprias tropas, bem como a dos exércitos aliados na luta contra o 

nazismo significou, de imediato, a superação da crise americana de produção e de emprego. 

A Doutrina Monroe de segurança nacional dos Estados Unidos, aplicada nos tempos 

da guerra fria, tratava o desenvolvimento econômico da periferia como uma questão de 

segurança nacional norte-americana. A doutrina do desenvolvimento com segurança, 

desenvolvida originalmente nos anos 1950 por W. W. Rostow e seus técnicos no 

Massachussets Institute of Technology, MIT, tinha como objetivo principal implícito 

manter o domínio sobre o continente latino-americano e evitar que o fantasma do regime 

comunista pairasse sobre a região e colocasse em risco sua área de influência.  

Para essa doutrina, uma bem orientada ajuda externa aos países subdesenvolvidos 

que revertesse num tipo de desenvolvimento determinado de fora para dentro, que aceitasse 

a hegemonia norte-americana, poderia evitar que as frágeis economias periféricas se 

bandeassem para o comunismo, como já tinha acontecido no plano mundial com a Coréia 

do Sul e com o Vietnam e mais anteriormente com os países satélites da antiga União 

Soviética, e com Cuba, na área do Mar do Caribe. Nesse sentido, foi criado o programa de 

ajuda “Aliança para o Progresso” destinado ao combate à pobreza nas áreas periféricas para 

reduzir a ameaça de instabilidade social e resguardar os interesses dos Estados Unidos nos 

setores econômico, político e de segurança nos países latino-americanos. 

A partir daí, militarismo e imperialismo tornaram-se uma espécie de irmãos 

siameses fazendo com que os EUA se tornassem a nação mais militarizada do planeta e, 

nem mesmo a derrocada do socialismo real, em fins de 1980, que durante décadas 

alimentou a corrida armamentista da “guerra fria” fez com que a indústria bélica do 

                                                                                                                                                                                 
“demanda potencial” que significa o que uma sociedade gostaria de consumir, mas que não o faz 
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gendarme do mundo perdesse sua importância relativa. O ex-presidente norte-americano 

Dweight Eisenhower, combatente na Segunda Guerra Mundial, já apontava em sua época a 

transformação dos Estados Unidos num gigantesco “complexo industrial-militar”. O 

orçamento do atual presidente George W. Bush para o programa Guerra nas Estrelas em 

2002, estimado em mais de US$ 300 bilhões, comprova a tendência contemporânea daquele 

país em desempenhar o papel de xerife em um mundo globalizado.14 

Uma questão relevante é que nas economias capitalistas os gastos públicos são 

utilizados para absorver o excedente produzido pelo setor privado. Ao absorver parte do 

excedente econômico, os governos estão garantindo, ainda que não seja sua intenção, a 

lucratividade das empresas. E nas relações internacionais de troca, a maior parte das 

transações comerciais entre países é realizada entre grandes empresas. Estas empresas, dada 

sua natureza monopolista e por atuarem simultaneamente em várias partes do mundo, são 

consideradas multinacionais.15 Elas comercializam seus produtos com um único objetivo: o 

lucro oriundo do escoamento facilitado de sua reprodução ampliada. E, quando se observa 

que a taxa de lucratividade nas transações com os países subdesenvolvidos e dentro deles, é 

geralmente maior que a obtida internamente em seus países de origem, a motivação da 

dominação imperialista torna-se mais compreensível. As grandes corporações tornam-se, 

portanto, o instrumento principal com que o imperialismo estabelece suas relações de 

dominação e dependência com os países atrasados, até os dias de hoje. 

 

1.3 Subdesenvolvimento, o outro lado da moeda 

 

 A teoria que trata do subdesenvolvimento é uma teoria alternativa à teoria clássica 

de crescimento econômico capitalista desenvolvida originalmente nos finais do século 

XVIII e início do século XIX, que tinha como fundamentos principais o laissez-faire e a 

                                                                                                                                                                                 
principalmente pela restrição monetária. 
14 Cf. Jornal do Brasil, 05 de fevereiro de 2002. 
15 O termo “empresa multinacional” aparece pela primeira vez na lliteratura econômica em 1960, usado por 
David E. Lilienthal, diretor da Tennessee Valey Authority, durante o governo do presidente Franklin Delano 
Roosevelt e da Comissão de Energia Atômica, no governo de Harry Truman. Lilienthal apresentou um 
trabalho ao  Carnagie Institute of Technology com o título The Multinational Corporation. Atualmente o 
termo mais en vogue é o de corporação transnacional, a TNC, para dar a idéia de que o capital internacional 
“trespassa” os países onde se instala., mas que não elimina a caraterística de uma corporação gigantesca que, 
embora com a produção ramificada em vários países, continua tendo sua matriz num país determinado. 
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noção de vantagens comparativas. Os teóricos do subdesenvolvimentismo foram 

influenciados pelo paradigma weberiano da singularidade e consideravam o 

subdesenvolvimento como o tipo de desenvolvimento capitalista levado a efeito nas ex-

colônias transformadas em países periféricos, cuja função histórica era fornecer elementos 

para a acumulação do capital dos países do centro, que os impedia de atingir o estágio 

alcançado pelos países desenvolvidos. Visto dessa forma, o subdesenvolvimento não 

representava um estágio a caminho do desenvolvimento, mas uma condição histórica no 

processo de acumulação de capital. É uma forma de dependência provocada pela 

articulação de interesses internos e externos e pela divisão internacional do trabalho que 

condena os países subdesenvolvidos a compor zonas de pobreza permanentes. A formação 

de uma periferia com característica subdesenvolvida se fundamenta numa divisão do 

trabalho de forma hierarquizada. 

O termo subdesenvolvimento não é neutro em si nem deriva de fases pelas quais 

uma sociedade tenha naturalmente que passar, desconsiderando o fato de que é na 

correlação de forças entre os atores econômicos, políticos, sociais e culturais que se traçam 

os percursos que deverão ser seguidos por qualquer formação social. O termo revela 

também o lugar que uma formação social ocupa numa divisão de trabalho hierarquizada, 

característica da sociedade capitalista (OLIVEIRA, 2003). No subdesenvolvimento as 

classes dominantes, inseridas subordinadamente na divisão internacional do trabalho, 

optam de forma consciente por uma divisão de trabalho interna que conserve a dominação e 

garanta seus benefícios. 

 O atual regime de acumulação mundial de capital resulta da conjugação de três 

fatores: da acumulação obtida nos anos da “era de ouro” (HOBSAWM, 1995); das 

tecnologias utilizadas com o intuito de modificar as relações capital-trabalho e enfraquecer 

as organizações sindicais dos trabalhadores e; do apoio fundamental que os empresários 

recebem dos governos sob a forma das políticas de liberalização, privatização e 

desregulamentação, inseridas em uma ampla reforma do Estado. Consolida-se assim a 

chamada Tríplice Aliança, um acordo de caráter político-ideológico que alicerça a interação 

entre o Estado, o grande capital nacional e o capital transnacional reunidos em torno de 

objetivos comuns. 
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Do ponto de vista dos países periféricos, uma questão importante que se coloca é a 

de como as relações econômicas e políticas com os países do núcleo orgânico do 

capitalismo16 impedem o desenvolvimento da grande maioria dos países pobres, 

notadamente os da América Latina, África e parte da Ásia. A condição de países periféricos 

(e semiperiféricos) é uma forma de interpretação da questão do subdesenvolvimento e 

representa um tipo de pobreza condicionada pelos países do núcleo orgânico do 

capitalismo. Esta é uma das teses de André Gunder Frank, um teórico marxista do 

subdesenvolvimento da “era de ouro” do capitalismo. Para ele, o subdesenvolvimento dos 

países periféricos é a contrapartida do desenvolvimento dos países centrais: 

O subdesenvolvimento contemporâneo é em grande parte o produto histórico de 

relações passadas e presentes, econômicas e de outros tipos entre os países 

subdesenvolvidos e os países metropolitanos desenvolvidos. . . Quando a metrópole 

se expande para incorporar no sistema mundial regimes previamente isolados, o 

desenvolvimento e a industrialização anteriores dessas regiões são sufocados, . . . , 

essas contradições capitalistas e o desenvolvimento histórico do sistema capitalista 

geraram o subdesenvolvimento nos satélites periféricos, cujo excedente econômico 

foi expropriado, ao mesmo tempo que geraram o desenvolvimento dos centros 

metropolitanos que se apropriaram desse excedente.”(apud COHEN, 1976: 142 – 

143). 

A apropriação do excedente econômico dos países periféricos pelos países centrais 

pode se dar de várias formas, entre as quais se encontram algumas já consagradas pela 

literatura econômica. A dependência da periferia por produtos manufaturados é uma delas. 

A importação desses produtos tende a sufocar a iniciativa de produção das indústrias locais. 

O caso da Índia, sob o domínio britânico, constitui um dos exemplos clássicos. Dona de 

uma florescente indústria têxtil, antes da chegada dos ingleses, essa indústria foi arruinada 

por um intenso fluxo de produtos de lã e de algodão mais baratos provenientes dos teares 

mecânicos da Inglaterra.17 

                                                           
16 Os termos “núcleo orgânico”, periferia e semiperiferia aqui postos são livremente inspirados na revisão da 
Teoria da Dependência dos anos 1950 – 1960, em ARRIGHI, G., 1997. 
17 Mas o lado mais perverso dessa fase colonial indiana não foi esse. Pior foi o ato inglês que determinava 
amputar as mãos das crianças indianas ao nascerem para que elas, quando crescessem, não pudessem 
trabalhar nos teares, ou de vazar os olhos dos mestres artesãos para que eles não trabalhassem ou ensinassem 
a arte da estampagem aos seus aprendizes. A esse respeito vale a leitura de Servan-Schreiber (1980) e de 
Landes (1998). E no Brasil dos tempos coloniais, situação semelhante aconteceu com nossa incipiente 
indústria que processava fios de algodão. Havia uma preocupação política por parte da metrópole portuguesa 
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Esse impacto sobre a periferia pode ser ampliado pelas relações de investimentos 

feito pelos países centrais. O investimento direto estrangeiro tende a contribuir para 

acentuar a assimetria das relações de trocas entre países ricos e países pobres. Isto porque, 

historicamente, as grandes companhias limitavam seus investimentos ao setor de 

exportação de produtos primários. Naquela divisão internacional do trabalho, a 

“especialização” dos países periféricos na produção de produtos agrícolas e extrativos, 

atraia os investimentos estrangeiros para a organização e exploração dos produtos naturais 

disponíveis nesses países. Assim, o setor de exportação de produtos primários passou a ser 

controlado pelo capital estrangeiro, formando-se verdadeiros enclaves de exportação, 

separados das economias nacionais e trazendo-lhes poucos benefícios. A companhia 

estrangeira repatriava os lucros para o país de origem ou os reinvestia no próprio 

empreendimento sem que, com isso, fosse utilizado em outros setores do país anfitrião. 

Seus empregados sendo de origem estrangeira, notadamente os do alto escalão, remetiam 

grande parte de seus rendimentos para o exterior, como forma de pagamento dos bens de 

consumo somente produzidos pelos países industriais e para compor suas poupanças 

pessoais. Por outro lado, a maioria dos bens de capital utilizados nessas atividades era 

comprada no exterior, dado que muitas vezes estes não se encontravam disponíveis na 

produção local. Por conta disso, a retirada de renda da economia local pelos enclaves 

primário-exportadores era maior que seu aporte (COHEN, 1976). 

 

1.4 O imperialismo no pós 1950 

 

A partir dos anos 1950, o modus operandi do capitalismo internacional sofreu 

algumas mudanças significativas. O setor primário dos países periféricos começou a perder 

importância relativa para o investimento direto estrangeiro. O desenvolvimento de novas 

tecnologias industriais provoca uma explosão na oferta de bens de consumo produzido 

                                                                                                                                                                                 
de evitar o surgimento por aqui de qualquer atividade produtiva que representasse uma ameaça aos seus 
interesses. Assim, em 1715, Portugal proíbe o funcionamento de usinas de refino em operação no país. E em 
1729, determina a destruição dos teares e das fiandeiras artesanais. São fatos que revelam a postura de 
impedimento às iniciativas industrializantes no país. Vide Silva (1980). 
No Brasil de hoje, a reabertura econômica às “nações amigas” que se processa na esteira do neoliberalismo e 
da globalização, em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990, significou a destruição de boa parte do parque 
industrial de marca brasileira e a substituição da produção interna por produtos importados, ou produzidos 
localmente pelas empresas multinacionais. 
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pelas multinacionais que, somados aos ganhos de escala, geraram um excedente econômico 

cada vez maior. Com os mercados internos dos países centrais apresentando sinais de 

saturação tornava-se necessário a conquista de novos mercados consumidores no exterior. 

Em nível interno o capital monopolista enfrentava, na maioria dos países centrais, as 

políticas da economia de bem-estar, em que uma massa de trabalhadores altamente 

organizados, através de várias conquistas trabalhistas – jornadas de trabalho menores, 

maiores salários e benefícios sociais – levavam a redução da margem de lucratividade de 

suas empresas. 

Do lado dos países subdesenvolvidos, nascia mais um forte impulso industrializante 

que visava produzir internamente aquilo que antes era importado, como forma de reduzir o 

déficit crônico em suas balanças comerciais, já que os produtos primários exportáveis 

tendiam a ter suas cotações no mercado internacional rebaixadas enquanto o valor dos bens 

manufaturados importados crescia continuamente. Esta degeneração dos termos de 

intercâmbio dificultava ou mesmo impedia a formação de uma poupança interna necessária 

aos investimentos produtivos. Muitos desses países passaram a ver no investimento direto 

aquela complementação de poupança que internamente eles não seriam capazes de gerar. 

Tivessem esses países acreditado no seu potencial interno, alimentado seus mercados 

consumidores a partir de técnicas produtivas de marca nacional, que visassem a produção 

de bens de consumo de massa para a satisfação da maior parte da população, certamente a 

história seria outra. Mas, tal não aconteceu pelos menos na grande maioria dos países 

periféricos, inclusive no Brasil.18 

A natureza da economia substitutiva de importações no Brasil formatou a 

industrialização característica de uma região da periferia, na qual o progresso técnico é 

determinado de fora para dentro. A orientação do progresso técnico não é obra do acaso 

como preconizam os defensores da economia de livre empresa. Ela reflete um processo 

histórico particular no qual deu resultado o esforço das elites dominantes para manter 

estável o fluxo de distribuição da riqueza. No caso dos países centrais, o progresso 

tecnológico tem-se orientado para o esforço de compatibilizar a escassez de mão-de-obra 

                                                           
18 Houve, em verdade, algumas exceções como a dos chamados Tigres Asiáticos – Coréia, Taiwan, Cingapura 
e Hong Kong – e mais recentemente, a China Continental que, aceitaram o investimento direto estrangeiro, 
mas de forma condicionada, capaz de criar um parque tecnológico próprio que lhes permitira uma relativa 
autonomia  nas relações internacionais de troca maior que nos outros países. 
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com o projeto industrial. Esta não é, entretanto, a situação dos países periféricos. Nestes, a 

assimilação desta tecnologia não tem o mesmo impacto positivo. Ao contrário, ainda que 

seja uma vantagem relativa ter acesso à uma tecnologia já consagrada, ela se origina de um 

fator exógeno, qual seja, um processo adequado à países em condições históricas bem 

distintas das nossas. A tecnologia importada, nessas condições nem sempre corresponde às 

necessidades do país. 

A idéia de que existe qualquer tipo de tecnologia à disposição dos empresários dos 

países periféricos esbarra nas suas realidades concretas. A tecnologia disponível nos países 

avançados incorpora mecanismos que poupam mão-de-obra, restringindo-a a trabalhadores 

com maior qualificação e de maiores salários, fator que é relativamente escasso e caro nos 

países avançados. Nos países da periferia, entretanto, a situação é outra, sendo grande o 

número de pessoas com baixa qualificação em busca de empregos de baixa remuneração. 

Realidades específicas geram problemas e demandam soluções específicas. 

Os empresários dos países subdesenvolvidos seguem de perto os padrões 

tecnológicos dos países avançados que são os principais geradores das inovações 

tecnológicas, os principais exportadores de máquinas e equipamentos e os que concedem as 

licenças de suas patentes para o setor produtivo dos outros países. Essas técnicas nem 

sempre atendem aos anseios das comunidades e ajudam a manter o hiato tecnológico que 

separa os países pobres do países ricos. Os efeitos diretos da industrialização com base na 

substituição de importações sobre o emprego foram bastante limitados. A partir dos anos 

1950, devido principalmente a opção tecnológica feita pelo Brasil, ao mesmo tempo em que 

se observava taxas de crescimento crescentes no setor industrial, a participação dos 

trabalhadores industriais no total da população economicamente ativa apresentava declínio 

(FURTADO, 1978: 16). 

Ao modelo de substituição de importações dos países periféricos correspondeu o 

modelo de substituição de exportações dos países centrais. Tornava-se necessário ao 

capitalismo monopolista distribuir parte de sua organização e produção em algumas regiões 

do planeta. A nova divisão internacional do trabalho, criada com base na atuação das 

multinacionais, descentralizava o processo produtivo e, com algumas exceções, mantinha 

em suas matrizes a parte mais nobre das operações, as áreas de pesquisa e desenvolvimento, 
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e deixava nos países hospedeiros apenas as áreas organizacionais e de montagem de 

produtos 

Esta forma de investimento, em termos históricos, mais tem prejudicado que 

beneficiado as regiões onde se instalam. O primeiro grande impacto é que ele pode suprimir 

ou arruinar qualquer empreendimento concorrente interno, criando barreiras aos 

desenvolvimento da indústria local. Além disso, as técnicas de produção das multinacionais 

geralmente intensivas em capital físico e poupadoras de mão-de-obra, são pouco adequadas 

para os países periféricos que apresentam um índice de desemprego comparativamente 

mais elevado.  

O investimento direto estrangeiro poderá também afetar de forma negativa o 

ingresso de capital novo nos países periféricos, na medida que muitos desses investimentos 

são financiados pelos lucros gerados internamente nos países anfitriões e pelo crédito ou 

por empréstimos tomados nos bancos locais e não através da injeção de capital novo 

oriundo dos países de origem. As multinacionais também costumam importar de suas 

matrizes os insumos – bens de capital, capacidade gerencial e até algumas matérias-primas 

– propiciando a manutenção do emprego qualificado e dos salários mais elevados naqueles 

países e o desprezo das alternativas disponíveis localmente e a utilização geralmente de 

mão-de-obra com baixa ou média qualificação, prejudicando a absorção de trabalhadores de 

alta qualificação. 

Um outro impacto diz respeito à entrada líquida de capital trazida pelo investimento 

direto estrangeiro. O senso comum da visão conservadora considera que o aporte de 

capitais contribui de forma positiva para o balanço de pagamentos dos países periféricos. A 

história tem mostrado, contudo, que na maioria dos países ocorre justamente o oposto. A 

saída de capitais na forma de juros, dividendos, remuneração salarial dos funcionários de 

alto escalão e mesmo dos “lucros disfarçados”19 tem-se mostrado maior que a entrada de 

capitais, aumentando o déficit comercial. Esta relação de troca desigual, em termos 

históricos, retira recursos escassos dos países periféricos, deixando-os descapitalizados, 

dificultando mais ainda seu crescimento econômico. 

                                                           
19 A remessa de lucros disfarçados costuma ocorrer quando uma empresa instalada na periferia compra de 
fornecedores do centro matérias-primas e produtos acabados com valores superfaturados e exporta para lá 
matérias-primas e outros insumos com valores subfaturados. Na América Latina, onde as empresas 
americanas representam a maior parte do investimento direto, a repatriação dos lucros tem, historicamente, 
superado o movimento de entrada de novos capitais na região (COHEN, 1976; 147). 
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Um último impacto, em uma abordagem que não pretende ser exaustiva, refere-se à 

influência do investimento direto na modificação dos gostos e preferências dos 

consumidores que se configura nas relações comerciais e de investimento entre os países 

centrais e periféricos. Essas relações redefinem um conjunto de ideais e valores, estilos e 

modos geralmente identificados com o capitalismo global. Uma forma de intervir nos 

gostos e preferências é através daquilo que a teoria econômica neoclássica do consumidor 

denomina de “efeito-demonstração”.20 Nestes termos, os gostos e as preferências da 

população da periferia são gradualmente afastados dos produtos de fabricação interna para 

os produtos tipicamente estrangeiros. Isto geralmente torna-se prejudicial aos interesses das 

indústrias de marca original dos países periféricos que têm que competir de forma desigual 

com as importações dos produtos manufaturados o que pode asfixiar o desenvolvimento das 

indústrias locais. O efeito-demonstração pode provocar também uma mentalidade 

consumidora aumentando o nível geral de consumo pela determinação das pessoas de 

imitar o estilo de vida dos países ricos. 

Do ponto de vista da multinacionais, o efeito-demonstração representa a vantagem 

do conhecimento da marca e do consumo de seus produtos, o que pode estimulá-los a 

instalar plantas industriais nas regiões periféricas para consolidar o controle do mercado 

consumidor. Ao intervir nos gostos e preferências dos consumidores, as empresas 

multinacionais modificam os padrões de valores dessas regiões, provocando a destruição 

total ou parcial das culturas locais, gerando uma forma de imperialismo cultural.21 

 

1.5 Dominação e dependência 

 

As relações assimétricas entre países ricos e países pobres significam dominação 

econômica e política de uns sobre os outros, gerando-se um tipo de relação econômica que 

força os países pobres a depender do intercâmbio comercial de forma notadamente 

desigual. Para terem acesso aos bens, serviços e tecnologia de que necessitam, estes países 

                                                           
20 Por “efeito-demonstração” entende-se a tendência das pessoas de imitar os padrões de consumo impostos 
pela mídia. No caso específico das relações internacionais, trata-se da imitação, por parte dos países 
periféricos, dos padrões de consumo dos países do núcleo orgânico. 
21 Como exemplo pode-se citar, entre outros, as redes multinacionais de fast-food que modificam os hábitos 
alimentares enquanto as gravadoras e as distribuidoras de filmes impõem seus padrões de som e imagem e 
reproduzem a estética dos países onde são rodados. 
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contam apenas com uma pauta própria de exportações que se restringem a um número 

limitado de produtos primários e extrativos e alguns bens manufaturados. Isto resulta em 

forte condicionamento de suas economias a alguns poucos mercados consumidores 

externos e tende a gerar, de forma crônica, balanços comerciais deficitários resultado da 

diminuição do estoque de divisas necessários aos investimentos produtivos internos. 

Tentando contornar esta situação muitos países periféricos, a partir dos anos 1950, 

trataram de promover políticas de substituição de importações com bens sendo produzidos 

internamente e de usar uma variedade de esquemas protecionistas que iam das tarifas 

alfandegárias aos subsídios, com o intuito de acumular divisas estrangeiras. Devido a forma 

equivocada como estas políticas foram aplicadas, com raras exceções – mais uma vez  os 

Tigres Asiáticos compõem o exemplo do relativo êxito dessas políticas – o modelo de 

substituição de importações resultou em mais fracassos do que sucessos. 

Por não terem desenvolvido uma indústria de bens de capital, por não terem 

tecnologia própria e ao permitir que o capital estrangeiro produzisse localmente importando 

as matérias-primas e bens intermediários sem desenvolver técnicas produtivas locais, os 

países periféricos lograram um tipo desenvolvimento industrial que levou ao aumento da 

dependência dos países centrais em termos do uso da tecnologia estrangeira e do emprego 

da mão-de-obra local e não uma diminuição. 

As trocas internacionais podem também aumentar a dependência tanto através da 

ação das multinacionais como por meio das políticas dos governos dos países centrais. No 

caso da natureza do investimento das multinacionais, implica adaptá-lo às circunstâncias 

locais, o que não interessa, em última instância à estas empresas. A divisão internacional do 

trabalho estabelecida reflete a integração vertical das várias operações das corporações, não 

incluindo a descentralização do poder decisório ou da transferência da parte referente a 

pesquisa e desenvolvimento retido pelas empresas internacionais. A dependência fica por 

conta do controle do processo produtivo, deixando os países periféricos à mercê da tomada 

de decisões fora de seus territórios. 

Por outro lado, os governos dos países desenvolvidos também influem no grau de 

dependência através de seus programas e políticas econômicas externas, o que se dá de 

várias formas. Uma delas é a política tarifária. Tende-se a estabelecer uma política 

diferenciada aos vários estágios da produção – tarifas muito baixas ou mesmo nulas para a 
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importação de insumos e elevadas gradualmente a medida em que importam produtos em 

elaboração, atingindo o mais alto nível com os produtos acabados. Naturalmente, isto afeta 

o comércio com os países periféricos, impelindo-os a se dedicarem a exportação de 

recursos naturais em detrimento da produção local de mercadorias. 

Os Estados imperialistas também são motivados por uma questão, para eles, de 

suma importância – a segurança nacional. Suas ações governamentais são condicionadas 

por esse interesse básico, o que inclui as ações de ordem econômica, como o controle de 

fontes externas vitais de certas matérias-primas. Os governos aproveitam a atuação das 

multinacionais para servir aos seus fins estratégicos, tornando-as os veículos através dos 

quais os objetivos públicos são alcançados.22 

Há que se considerar também os programas de ajuda externa dos países centrais. 

Isto geralmente é feito através das “agências de fomento” – O Fundo Monetário 

Internacional, FMI, o Banco Mundial, a Agência Interamericana de Desenvolvimento, a 

AID, e por bancos de desenvolvimento regional.23 Mas a maioria dessas agências costuma 

estabelecer condições para as suas ajudas econômicas aos países necessitados, relacionadas 

com vários aspectos de suas políticas econômicas – política tarifária, câmbio, salários, 

preços, tributação, nacionalização etc. Para estas agências, as exigências são necessárias 

para que a ajuda financeira seja usada de forma “eficiente”. Mas, do lado dos países que 

recebem este tipo de ajuda, essas condições restringem seu poder de decisão, um obstáculo 

que, por vezes pode aumentar sua dependência diante dos países centrais. Um exemplo, o 

FMI freqüentemente condiciona a sua ajuda à política de “estabilização monetária”, que 

requer que os países beneficiários adotem medidas que podem se contrapor aos interesses 

nacionais, como a queda de barreiras comerciais, liberalização da política cambial ou 

                                                           
22 Isto também está expresso no trabalho apresentado por Peixoto (1981: 21, 66, 78). Na sua introdução, na 
qual os Estados Unidos estabelecem os “Fundamentos de uma nova política externa”, mostra o pendor 
militarista ao afirmar que é “a guerra e não a paz, norma que rege os assuntos internacionais”. Mostra que os 
Estados Unidos consideram a América Latina e o Caribe espaço de sua exclusiva propriedade e que as 
empresas multinacionais são um dos instrumentos pelos quais se servem para este fim: “Para complementar e 
coordenar os esforços no sentido do estabelecimento de um mercado autônomo latino-americano de capitais, 
o Congresso [americano] deveria incentivar o investimento direto privado estrangeiro.”. E “todas as 
corporações multinacionais são instrumentos comprometidos com o desenvolvimento econômico.”.  
23 O documento apresentado por Peixoto (1981: 78) propõe que o Congresso norte-americano use a sua 
influência para que o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, apressem “a 
sustentação de países hispano-americanos que procuram sua autonomia e cooperação com os Estados 
Unidos.”  
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redução da ação estatal na economia.24 Por sua vez o Banco Mundial, cuja assistência se 

expressa na formação de capital a longo prazo, condiciona seus empréstimos à uma atitude 

favorável ao investimento direto estrangeiro, recusando empréstimos a qualquer país que 

recorra à nacionalização de empresas estrangeiras sem a devida compensação financeira ou 

de qualquer outra medida que vá contra os interesses dos investidores externos. 

A ajuda externa também pode significar o aumento das exportações dos países 

centrais para os países periféricos, beneficiando a ação das multinacionais.25 Essas 

empresas são motivadas obviamente pelo incentivo do lucro e pela imperativa necessidade 

de se reproduzirem ampliadamente de forma contínua. Os programas de ajuda se 

apresentam como uma oportunidade única de alcançarem esses objetivos. Se o bem-estar 

econômico das nações periféricas é negativamente afetado neste processo, isto não lhes diz 

respeito. As economias subdesenvolvidas somente serão interessantes para estas 

companhias enquanto oferecerem oportunidade de expansão de seus lucros ou de, pelo 

menos reverter a tendência ao declínio da taxa de lucro no longo prazo. Para isso, as 

empresas multinacionais usam o seu poder de oligopólio, seja através da tecnologia, da 

produção ou da comercialização pura e simples para perpetuar a subordinação da periferia. 

 

1.6 A natureza do imperialismo de novo tipo 

 

Compreender a natureza do imperialismo da segunda metade do século XX constitui 

uma das questões centrais de nossa época. Um importante diferencial a distinguir o 

imperialismo de novo tipo que toma forma no pós-guerra com o que se formou em épocas 

anteriores encontra-se no desenvolvimento da tecnologia da informação. O conhecimento 

em geral e o conhecimento científico e tecnológico, em particular, criam novos processos 

                                                           
24 A privatização das empresas estatais é o exemplo clássico da redução da ação do Estado na economia. No 
Brasil, em particular, acordos com o FMI impediram as estatais de fazerem novos investimentos para que 
mostrassem à opinião pública sua “ineficiência” e pudessem ser facilmente privatizadas. O impacto dessa 
medida nas ex-estatais do setor de geração de energia provocou a ameaça do racionamento, de triste memória. 
25 Isto é reconhecido até por um antigo ex-presidente do Banco Mundial que, em certa ocasião, declarou que 
“Os nossos programas de ajuda externa constituem um benefício real para os negócios americanos. . . A ajuda 
externa proporciona um mercado substancial e imediato para os bens e serviços dos EUA. . . A ajuda externa 
estimula o desenvolvimento de novos mercados externos para as companhias americanas.” (MAGDOFF, 
Harry, The Age of Imperialism, Nova York: Monthly Review Press, 1969, apud COHEN, !976; 183). 
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de exclusão social e de extração de vantagens oligopolísticas dentro das nações e de umas 

nações sobre as outras, trazendo novas contradições à divisão internacional do trabalho. 

A expansão imperialista contemporânea se dá com as forças das armas do 

conhecimento transformado em investimento produtivo que substituem, em grande medida, 

as armas de guerra na conquista de novos centros consumidores e impulsiona de uma forma 

particular a produção de mercadorias nas regiões periféricas. Neste cenário, o uso intensivo 

da propaganda se torna o instrumento principal para aumentar as vendas. 

Todos os países, ao longo da história, fizeram uso intensivo da propaganda como 

justificativa do seu colonialismo imperial mas nada comparada aos padrões nazistas 

elaborados pela equipe liderada pelo ministro da propaganda do III Reich Josef Goebbels 

que, com suas técnicas de persuasão, como a que recomendava mentir continuamente sobre 

um tema para que, com a repetição, a mentira se traduzisse em verdade, conseguiu 

convencer milhões de germânicos do mito da supremacia da raça ariana e da necessidade da 

“solução final” para a limpeza étnica que o nacional-socialismo pretendia fazer.26 

O fim do grande conflito armado mundial possibilitou a ida para os Estados Unidos 

de grande parte dos cientistas alemães que agregaram saberes e técnicas aos mais amplos 

setores intelectuais, inclusive o de propaganda, que se beneficiou com o know-how trazido 

pelos órfãos do fuhrer, que passou a ser utilizado, a partir de então, tanto na propaganda 

política quanto na comercial. Todos os meios passaram então a ser usados para demonstrar 

ao mundo a superioridade do regime político estadunidense. A mídia acabou funcionando 

como o grande e indispensável veículo sobre a atuação bélica. Ela foi amplamente usada 

pelo nazismo não só para demonstrar o poderio bélico alemão como também para criar um 

clima psicossocial propício à manipulação do sentimento dos alemães, tornando-os 

susceptíveis às idéias expansionistas. A história mostra que, com o fim do conflito, os 

vencedores aliados passaram a utilizar intensivamente a propaganda como forma de 

convencimento da opinião pública para que aceitem, de forma passiva, as políticas impostas 

pelos seus líderes (ROMANO, 2003). 

Na forma atual da divisão do trabalho o capital internacional passa a instalar plantas 

industriais e a produzir em algumas regiões periféricas o que antes era produzido nos países 

centrais. Mas essa transferência de base produtiva não se faz em condições naturais nem 
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obedece ao espírito assistencialista e filantrópico do capitalismo, ademais inexistente nesse 

modo de produção. Ao contrário, essa transferência só se dá porque o capitalista vislumbra 

nessa operação a oportunidade de ganhos extraordinários, obtidos através dos benefícios 

oferecidos pelos governos dos países hospedeiros ou das diferenças salariais entre os 

países-sede das operações do capital estrangeiro e o países que recebem investimentos 

externos. Assim é que o trabalhador da periferia que aciona a mesma máquina para 

produzir o mesmo produto, com a mesma produtividade, recebe um salário dez ou vinte 

vezes menor que o do trabalhador do centro. Por exemplo, o salário médio na Honda 

japonesa é aproximadamente 14 vezes maior que o salário médio pago na Honda do Brasil 

(ROMANO, 2003). A massa de mais-valia absoluta e relativa apropriada no trabalho na 

periferia aumenta regularmente desde o final do século XIX. Desta forma, o imperialismo 

determina o marco e as condições da luta de classes tanto nos países centrais quanto nos 

periféricos. 

Nos anos 1960 renascem os debates sobre a questão do imperialismo centrados 

então no intercâmbio desigual, na dependência e no subdesenvolvimento. A tendência do 

predomínio dos valores mundiais sobre os valores nacionais, resulta da mundialização 

progressiva do processo produtivo e que, somada a já observada diferença crescente entre 

as taxas de exploração do trabalho entre o centro e a periferia são características que 

explicam o aprofundamento do sistema imperialista na segunda metade do século XX. 

A forma como se dá a dominação do capital na periferia refere-se à importância do 

setor primário nas economias periféricas. Este fato deu lugar a uma revalorização da teoria 

da renda de Davi Ricardo e da subordinação formal, importante para captar a natureza das 

alianças de classe que se constituíram no campo do imperialismo. Progressivamente, 

construía-se um elo entre a teoria do imperialismo e a teoria do subdesenvolvimento.27 Das 

formulações imperialistas sobre o atraso da periferia passava-se  às teorias nacionalistas 

burguesas que compuseram as primeiras expressões da teoria da dependência., formadas a 

partir das visões neoclássica, keynesiana e estruturalista. 

 

                                                                                                                                                                                 
26 Para um conhecimento maior do pensamento e da ação de Josef Goebbel frente ao Ministério da 
Propaganda do líder nazista Adolf Hitler vide, entre outros Wykes (1975) e Abraham (1985). 
27  Para uma compreensão maior da relação entre imperialismo e subdesenvolvimento, vide Baran(1972). 
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1.7 A relevância do capital internacional no investimento direto 

no Terceiro Mundo 

 

As empresas transnacionais compõem o aspecto principal da dimensão econômica 

do imperialismo e formam o arcabouço produtivo-distributivo da nova fase do 

desenvolvimento capitalista, gerando a suspeita de que desenvolvam um tipo de poder dual 

que influencie os governos nacionais. Essas novas estruturas empresariais globais têm 

grande importância na formação dos mercados de trabalho nacionais desde que estes, 

naturalmente, se tornem atraentes locações para a produção comercialização dos seus 

produtos e serviços. O poder de barganha de um país hospedeiro será debilitado perante o 

investimento estrangeiro que, devido as suas vantagens oligopolísticas, poderá ser o maior 

beneficiado. 

Sendo a região latino-americana o círculo mais interno de poder dos Estados 

Unidos, a sua concepção do que deveria ser o desenvolvimento para aqueles países 

obedecia uma lógica racional que incluía questões de sua própria segurança. Dessa forma, a 

política interna dos países da região, e a política econômica em particular, interessavam os 

órgãos de segurança norte-americanos. No tipo de desenvolvimento que os Estados Unidos 

pretendiam para a América Latina cabia às empresas privadas estrangeiras um papel básico 

devido a política de investimentos externos apoiar-se principalmente nas operações das 

empresas multinacionais. 

A atuação das empresas multinacionais na América espanhola e também no Brasil, 

fez-se com uma série de privilégios, desde manter-se distante das instâncias de controle da 

legislação anti-truste às isenções e restituições de benefícios locais e contando com o 

suporte político-militar estadunidense. Essas empresas revestiram-se de um super poder que 

lhes conferia a capacidade decisória sobre grande parte das opções de investimento, de 

orientação tecnológica, colocando em plano mais secundário os centros de decisão dos 

Estados nacionais. Esses fatores nos permitem inferir que há um sério comprometimento de 

parte do poder de decisão dos Estados nacionais que se transfere para as grandes 

corporações. 

As grandes empresas ao penetrarem numa região subdesenvolvida, levando o seu 

elevado padrão tecnológico, altamente capitalizadas e ainda contando com o apoio 
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governamental dos países hospedeiros funcionam, para usar uma imagem de Furtado 

(1978), como uma árvore exótica que por sua característica de exigir bastante água para 

sobreviver, ao ser transplantada para uma outra região, drena toda a água e resseca o 

terreno tornando-o suscetível às pragas e desequilibra o meio ambiente com impactos na 

flora e na fauna. Na economia real a ação das empresas nas frágeis estruturas econômicas 

regionais tende a aumentar os desequilíbrios estruturais de difícil correção no futuro, tais 

como a concentração da renda e o aumento do desemprego e da pobreza. O aumento no 

grau de liberdade das corporações estrangeiras de intervir nas economias regionais viria 

acentuar a concentração industrial em dados setores, tendo como resultado final o aumento 

das tensões sociais na região. 

A economia norte-americana desde o século passado vem apresentando um elevado 

grau de concentração28, que vem sendo favorecido pelo aumento de suas atividades. O 

fenômeno da conglomeração significou tanto a integração vertical como da integração 

horizontal29, com grandes firmas controlando múltiplas atividades produtivas que não 

guardam, necessariamente, uma relação direta e constituiu o traço dominante do processo 

de concentração nos Estados Unidos, onde as firmas absorviam ou eram absorvidas por 

outras firmas em atividade. 

A formação desses conglomerados amplia o grau de monopólio da indústria e impõe 

uma economia de preços administrados, ditados pelos fabricantes e não pelo mercado. A 

concentração do poder econômico nas mãos das grandes empresas implica em 

modificações na composição da demanda. O avanço das técnicas de manipulação da 

informação revolucionaram os métodos de administração e controle da produção pelas vias 

da automação e da informatização contribuindo, ademais, para o aumento da concentração 

do poder econômico das grande corporações transnacionais (FURTADO, 1978). As 

grandes empresas possuem uma característica que as separa das outras, em situações 

extremas de tensão econômica não sofrem das circunstâncias que afetam as economias 

locais. Ao contrário, elas podem crescer num ambiente de estagnação nacional justamente 

pela aquisição de empresas locais.  

                                                           
28 Para uma revisão estatística dos dados sobre o grau de concentração industrial nos Estados Unido, desde os 
anos 1920 até meados dos 1970 vide Furtado (1978: 45 et seq.). 
29 entende-se por “integração horizontal” o controle por parte de uma holding, que vai da fonte fornecedora 
dos insumos ao produto acabado e por  “integração horizontal” o controle não das indústrias complementares 
mas, principalmente, de toda e qualquer atividade econômica que seja atraente para o conglomerado. 
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A grande empresa multinacional passou a constituir no pós-guerra a forma superior 

de organização da economia capitalista no plano internacional. No caso brasileiro, a 

expansão do capitalismo norte-americano assume a forma praticamente exclusiva de 

investimento direto, com grande concentração no setor dinâmico da economia. Os 

conglomerados dos Estados Unidos estavam integrados nas economias nacionais latino-

americanas, incluindo o Brasil e eram, dentro delas, o setor em mais rápida expansão. A 

penetração dessas empresas no caso específico da indústria manufatureira brasileira é um 

fenômeno posterior a grande depressão dos 1930. Como a penetração se fez em todos os 

setores, interrompeu-se a formação de uma classe empresarial de caráter nacional com uma 

visão do conjunto do desenvolvimento industrial no país bem como o acesso ao 

desenvolvimento tecnológico industrial de ponta. Na medida em que a estrutura das 

decisões formada pelas multinacionais se introduziu na economia nacional tornou-se cada 

vez mais difícil as empresas nacionais não terem um comportamento apenas reflexo, 

cumprindo tarefas auxiliares ou confinadas em setores de baixo dinamismo (FURTADO, 

1978: 54 – 55). Vale destacar, nesse período, o papel estratégico das empresas estatais 

como agentes geradores da tecnologia mais avançada no plano nacional dos países 

periféricos. 

A partir dos anos 1970, a evolução do quadro econômico internacional mostrou uma 

tendência de queda da hegemonia americana, compartilhada agora com parte da Europa e 

do Japão embora os Estados Unidos guarde, até os dias atuais, a liderança isolada de seu 

poderio industrial-militar, como veremos mais detalhadamente mais adiante.30 Mas, a fase 

de expansão externa das grandes empresas coincide na América Latina com a concessão de 

amplos benefícios e incentivos ao capital de risco estrangeiro por parte dos países 

periféricos, visando atrair  investimentos produtivos para a região, particularmente no setor 

manufatureiro. A industrialização que substituía importações tendeu a assumir uma forma 

particular de internacionalização do capital, responsável pelo enfraquecimento dos centros 

nacionais de decisão, com pressão crescente sobre o déficit na Balança de Pagamentos e 

pela integração multinacional com base nas decisões das grandes empresas. 

Na América Latina, qualquer empresa que se dispusesse a produzir substituindo 

importações receberia o máximo de benefícios. Era crença comum na época que a atividade 

                                                           
30 Vide Furtado (1978: 64 – 78). 



 {PAGE  } 

produtiva contribuía de forma igualitária para a prosperidade de uma região. Esse processo, 

contudo,  tinha forte limitação já que era destinado principalmente a atender a demanda 

insatisfeita interna e não era voltada para a exportação. Uma vez esgotada a demanda 

insatisfeita, suas chances de crescimento acelerado se reduzem, já que não são voltadas 

para o mercado externo. A razão principal é que o investimento direto era feito 

principalmente por empresas multinacionais, que não tinha interesse em prejudicar as 

exportações de suas próprias matrizes, ao permitir que suas subsidiárias o fizessem. Além 

disso, o seu controle a partir do exterior, tende a centralizar nos países-sedes as atividades 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O processo de substituição de importações 

assumiu a forma de um processo de reestruturação produtiva que permitia reduzir a 

importação de produtos acabados enquanto ampliava a importação de insumos, inclusive 

máquinas e equipamentos (FURTADO, 1978). 

 

1.8. O imperialismo e o laissez-faire do final do milênio 

 

O fenômeno imperialista guarda ainda hoje sua contemporaneidade, apesar de que 

nos domínios da linguagem pós-moderna dos circuitos acadêmicos, falar de imperialismo 

está demodé, fora de moda, preferindo-se usar o termo globalização. O imperialismo atual 

não é o mesmo de décadas atrás. Apesar de que, em certos aspectos, tenha ocorrido 

mudanças importantes, o imperialismo não perdeu suas características originais, conserva 

ainda sua identidade e estrutura e continua desempenhando sua função histórica na lógica 

da acumulação do capital. Na dimensão econômica, o imperialismo continua existindo e 

oprimindo a países e nações e semeando em seu caminho as desigualdades, as injustiças 

que se refletem na situação de miséria e na morte de milhões de seres humanos a cada ano 

(BORÓN,  2002). 

O termo imperialismo, se para alguns tenha caído em desuso, sendo considerado 

atrasado e obsoleto quando confrontado com a terminologia pós-moderna, a realidade 

criada mostra que, na prática o imperialismo continua vivo. Na América Latina não só 

termo mas, também o conceito dependência foram extintos da linguagem acadêmica e do 

discurso político no momento preciso em que a sujeição dos países periféricos às forças 

econômicas transnacionais alcança um nível sem precedentes em sua história. 
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A derrocada política e ideológica das forças à esquerda do leque político mundial e 

a adoção da linguagem e da agenda intelectual dos vencedores, provoca o esquecimento do 

aspecto do confrontro de classes e do imperialismo. Este é o aspecto mais letal da ideologia 

neoliberal – o convencimento ideológico de que não há alternativa ao neoliberalismo. 

As relações imperialistas contemporâneas envolvem um conjunto de iniciativas 

impulsionadas por Washington que segundo Samuel P. Huntington (apud BORÓN, 2002: 

80 – 82): 

pressionam os outros países para que adotem valores e práticas norte-americanas; 

[enquanto] impedem que outros países adquiram capacitação militar que possa 

ameaçar a superioridade militar norte-americana; estendem a aplicação das leis dos 

Estados Unidos às outras sociedades; aplicam sanções contra os países que não se 

submetem aos padrões norte-americanos sobre as questões acima; promovem os 

interesses empresariais norte-americanos sob o argumento do livre comércio e do 

mercado aberto; modelam as políticas do FMI e do BM para forçar os países a 

adotar políticas sociais e econômicas não em benefício de seus povos e sim para 

favorecer os Estados Unidos; dominam a venda de armas norte-americanas; 

classificam alguns países como Estados-delinqüentes e promovem o embargo 

contra eles porque se recusam a atender aos desejos dos Estados Unidos.[. . .] As 

organizações intergovernamentais como o FMI, o BM e a Organização Mundial do 

Comércio, OMC, estão a serviço dos interesses corporativos dos países centrais, 

particularmente dos Estados Unidos e em menor grau, a Inglaterra, fazendo parte 

integrante do sistema imperial. Estas instituições funcionam como fachada dos 

interesses imperiais. 

À guisa de resumo, os atributos fundamentais do imperialismo assinalados por 

vários autores desde a Primeira Guerra Mundial, como já visto anteriormente, irão 

permanecer no final do século XX. A concentração de capital, o predomínio dos 

monopólios e dos oligopólios, o aumento da influência do capital financeiro e a divisão do 

mundo em áreas de influência, guardam os traços clássicos do imperialismo. 

Diferentemente de épocas anteriores, porém, o imperialismo contemporâneo não se 

manifesta mais pelo controle territorial físico e utiliza a força e o terror somente como o 

último recurso, mas pela via do domínio do saber, manifestado na ciência e na sua 

aplicação tecnológica, além da questão ideológica que opera no convencimento das 

sociedades da unicidade da hegemonia neoliberal e do fenômeno da globalização. No caso 
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dos países do Terceiro Mundo, as armas econômicas continuam sendo um instrumento 

muito mais eficiente de controle preferindo-se, onde for possível, recorrer aos organismos 

econômicos internacionais que aos serviços de inteligência e aos fuzileiros (CHOMSKY, 

2002: 37).  

A hegemonia da doutrina neoliberal na América Latina é marcada não somente por 

seus aspectos econômico e ideológico como também político. Na década de 1990, a região 

sofreu os governos dos arquétipos políticos do neoliberalismo que demonstraram a sua 

incapacidade para manter uma nova forma de dominação adequada às necessidades dos 

donos do poder. Governos como o de Carlos Salinas de Gortari, no México, Carlos Menem, 

na Argentina. Fernando Henrique Cardoso, no Brasil e Alberto Fujimori, no Peru foram 

exemplos emblemáticos dessa incapacidade. Neste cenário, a hegemonia ideológica do 

neoliberalismo traduzida na capacidade de conferir novos e contraditórios sentidos a velhos 

termos, começou a sofrer um acelerado desgaste 

O processo acelerado de mundialização financeira ocorrido no último quartel do 

século passado reforçou as assimetrias estruturais nas quais um conjunto de países do 

núcleo orgânico do capital reforçou a sua capacidade de controlar parte dos processos 

produtivos em escala mundial e a crescente circulação internacional de bens e serviços. 

Para os países pobres, o resultado foi o aumento da dependência externa e do hiato que os 

separa dos países centrais. A globalização consolidou o domínio imperialista e agravou a 

submissão dos países periféricos com o controle de seus processos econômicos. 

Como um ator de importância em todo esse processo, deve-se considerar o papel 

dos organismos financeiros internacionais na atual ordem econômica mundial, com sua 

burocracia e sua natureza elitista. Tais organismos são, de fato, instituições cujo objetivo 

maior é o de resguardar os interesses dos grandes poderes imperialistas mundiais, 

basicamente, dos Estados Unidos e de seus aliados (BORÓN, 2002:20). 

Uma mirada sobre as categorias de “periferia” e “centro” contribui para uma 

compreensão mais acurada dessas relações internacionais. A crescente marginalização 

econômica dos países do Sul acentuou as assimetrias pré-existentes. Os relatórios sobre 

desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

PNUD, mostram essa evolução. No começo dos anos 1960, a distância que separava os 
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20% mais ricos da população mundial dos 20% mais pobre era de 30 por 1. Em finais do 

século esta razão pulou para 75 por 1 (ibid.: 35). 

A noção de livre mercado em tempos de globalização pressupõe a mobilidade de 

todos os fatores de produção exceto a força de trabalho, que enfrenta dificuldades em 

cruzar as fronteiras dos outros países. Essa crença da mobilidade total dos fatores, exceto o 

fator trabalho, está impregnada na ideologia empresarial norte-americana empenhada em 

valorizar as supostas virtudes da economia de mercado e de condenar qualquer tipo de 

intervenção governamental que não favoreça aos monopólios e oligopólios ou que 

introduza um mínimo de controle popular nos  processos econômicos. Os defensores da 

globalização acreditam que o dinheiro, a tecnologia, as máquinas e os equipamentos gozam 

de ilimitada mobilidade, o mesmo não se verificando com a força de trabalho, 

principalmente a de baixa qualificação. Quanto a tecnologia, é possível afirmar que os 

países do Terceiro Mundo têm facilidade de acesso apenas às tecnologias já tornadas 

obsoletas nos países centrais ou já abandonadas na maioria dos países onde foram geradas 

(BORÓN, 2002: 44). 

Enquanto apregoam as benesses da economia de livre mercado para os países 

atrasados, os países mais desenvolvidos mantêm um ativo sistema de tarifas aduaneiras e de 

barreiras não-alfandegárias e políticas de subsídios especiais, através dos quais os governos 

procuram favorecer os seus produtos nacionais, suas empresas e suas atividades 

econômicas.31 

 

1.9 O triunfo da ideologia neoliberal 

 

Nos anos 1980, o neoliberalismo venceu uma batalha estratégica pelo sentido das 

palavras utilizadas no cotidiano. A palavra “reforma” foi reconfigurada, adquirindo o 

significado de “contra-reforma”. No corpo dessa “linguagem dos contrários”, as políticas 

adotadas obtinham resultados opostos aos seus objetivos iniciais. Prometia-se com as 

privatizações aliviar o déficit público e tal não ocorreu. Alardeava-se que com a reforma 

administrativa se diminuiria a participação do Estado na sociedade e o que se observou foi 
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a transferência da utilização do fundo público em programas da área social para os 

programas econômicos de ajuda empresarial. Aqueles que defendiam publicamente o 

capitalismo de livre mercado, na verdade seguiam e ajudavam a expandir um sistema 

econômico e político baseado num livre mercado para os pobres e um estado fortemente 

intervencionista para os ricos 32 

O poder real invisível por detrás das instituições – os ricos, o capital internacional e 

as empresas transnacionais – é um poder conservador que promove um Estado 

intervencionista poderoso, fundamentalmente de proteção social para os ricos, cujo apoio se 

dá através de mecanismos fiscais, subsídios e outros fatores financeiros (CASON e 

BROOKS, 2002: 69) enquanto reserva para os pobres reformas que restringem ou retiram 

totalmente direitos sociais. 

No caso específico do sistema previdenciário público, a reforma proposta pelos 

governos nacionais, em sua grande maioria, seguindo as normas do FMI e outros, teve o 

significado de retirar direitos trabalhistas duramente conquistados ao longo da história sem, 

entretanto, oferecer uma alternativa satisfatória. Este é um dos sentidos de uma “destruição 

não criadora”.33 As contra-reformas são materializadas em políticas públicas de desmonte 

da seguridade social, dos cortes nos orçamentos da saúde, educação, habitação e a 

legalização do controle oligopólico da economia. O termo “desregulamentação” foi 

ressignificado para indicar um processo pelo qual se mudava o eixo da atuação do setor 

governamental, utilizando-se da intervenção do Estado para promover a “auto-

regulamentação dos processos econômicos” que terminaram por ficar nas mãos de seus 

atores mais poderosos, os oligopólios. Os mercados não “operam no vácuo”, para que eles 

possam operar livremente, sem intervenção, é necessária uma forte pressão reguladora, de 

acordo com as condições colocadas pelos conglomerados (MELLO, 1991: 64 – 68). 

Outro bom exemplo, relacionado ao desmanche da administração, refere-se a 

aceitação do dogma de que as empresas públicas eram necessariamente ineficientes, mal 

administradas, produzindo bens e serviços de má qualidade, ao mesmo tempo em que se 

                                                                                                                                                                                 
31 À título de ilustração, os Estados Unidos  e vários países europeus protegem suas economias da 
concorrência externa dos produtos advindos da Ásia, da África e da América Latina, enquanto apregoam as 
virtudes do livre comércio a ser aplicado nos países da periferia. 
32 Durante o governo norte-americano de Ronald Reagan, se introduziram mais medidas destinadas a defender 
os ricos que todos os governos do pós-guerra (CASON e BROOKS,. 2002) 
33 O termo “destruição não criadora” é tomado emprestado de Tavares (1999) 
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sacralizam as virtudes do livre mercado, exaltando a capacidade das empresas privadas de 

satisfazer a demanda e os desejos dos consumidores e disseminando a crença de que os 

oligopólios promovem o bem-estar social. Por fim, a acumulação de capital levaria, mais 

cedo ou mais tarde, os ricos a distribuir suas fortunas. 

Pode-se considerar um “erro teórico” das doutrinas liberais, o que celebra a 

necessidade relativamente escassa da intervenção estatal no processo de acumulação 

capitalista. O laissez-faire é em sua essência, um programa político resultado de uma 

política deliberada, uma forma de “regulação estatal”, introduzida e mantida  por meios 

legalistas e coercitivos e não a manifestação expontânea dos fatos econômicos. O 

liberalismo torna-se assim, um tipo de regulação da não-regulação, isto é, para diminuir os 

efeitos da legislação que não interessa aos grandes empresários é necessário criar uma outra 

legislação que os favoreça. Um dos significados do “neoliberalismo” refere-se, assim, à 

ideologia e ao modelo político-econômico do imperialismo predominante nas últimas 

décadas do século XX, quando a presente ordem econômica mundial foi completamente 

reconstituída (BORÓN, 2002: 65). 

Ao contrário do que pensam os autores conservadores defensores da teoria do 

Estado mínimo, observou-se nos países capitalistas de centro, nos últimos vinte anos, um 

aumento do tamanho do Estado, medido como uma proporção do gasto público em relação 

ao Produto Interno Bruto, o PIB, o que ocorreu desde o advento da crise da economia 

keynesiana nos países desenvolvidos aos fins dos anos 1970, foi uma queda relativa na taxa 

de crescimento do gasto público sem, contudo, interromper esse crescimento (BORÓN,  

2002). 

Nas economias periféricas, a ideologia do neoliberalismo implicou na reorganização 

do sistema imperialista que debilitou o Estado e submeteu cada vez mais as economias 

periféricas ao “livre mercado”, reduzindo a intervenção estatal, às influências das 

corporações transnacionais e às políticas dos países desenvolvidos, principalmente os 

Estados Unidos. Este processo, ao contrário do que pensam muitos, nada teve de natural, 

foi resultado de iniciativas originadas do centro do império.  

A coalizão entre os Estados Unidos, o FMI, o Banco Mundial, a Organização 

Mundial do Comércio, OMC, e o grupo dos sete países mais ricos do mundo, o G–7,  

forçou as endividadas economias do Terceiro Mundo a aplicar as políticas conhecidas como 
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o Consenso de Washington e a reorganizar suas economias de acordo com os padrões 

impostos pela coalizão dominante. Essas políticas garantiram as vantagens usufruídas pelas 

grandes corporações norte-americanas, européias e algumas asiáticas sobre os mercados 

domésticos das nações do Sul.  

O objetivo dessas políticas foi conseguido graças ao desmonte do setor público dos 

países latino-americanos. Promover a desestruturação do Estado, com o objetivo de gerar 

excedentes destinados ao pagamento do serviço da dívida, reduzir os gastos públicos 

mesmo com o sacrifício da qualidade da educação, do serviço de saúde pública, de 

habitação etc, agravar o sucateamento para baratear o preço de venda das empresas estatais, 

em muitos casos adquiridas por empresas públicas dos países industrializados.34 

O desmanche do setor público das nações periféricas para facilitar o avanço das 

multinacionais foi feito às custas da venda das estatais, muitas vezes abaixo do seu valor 

real, a despeito do “ágio virtual” pago pelos compradores. Enquanto a periferia era forçada 

a cada vez mais a cumprir os ditames da economia de livre mercado,  os países do Norte se 

protegiam continuamente. Em seu conjunto, as políticas de mercado debilitaram as 

economias periféricas, implicando uma desregulamentação regulada em prol das grandes 

corporações. Essas políticas não aconteceram por acaso. O desmanche do Estado foi 

acompanhado pelo aumento significativo da ação imperialista, capaz de controlar não só a 

atividade econômica como também a ordem política dos países dependentes (BORON, 

2002: 93). 

O Estado-nação continua sendo o agente principal da globalização, dado que os 

recursos globalizados necessitam de toda uma legislação reguladora de todas as relações 

sociais, o que requer intensa intervenção estatal. 

A competição entre as grandes corporações pelo controle do mercado mundial abre 

um espaço para receber o apoio dos governos dos países onde se encontram sediadas as 

matrizes dessas empresas. 

 

1.10 Imperialismo hoje: uma digressão sobre o militarismo 

humanista estadunidense 

                                                           
34  É o caso, no Brasil, da transferência LIGHT, empresa de geração de energia do Rio de Janeiro, para a 
Electricité de France, da Companhia de Saneamento do Amazonas para a Eaux de Lonnais, francesa etc. 



 {PAGE  } 

 

 Como já observado, a manifestação do imperialismo contemporâneo se dá de duas 

formas. Uma se refere ao domínio político conseguido através do domínio econômico no 

qual o investimento direto estrangeiro é realizado pelas empresas multinacionais e a 

produção tecnológica é um quase-monopólio dessas empresas. A outra considera o antigo 

hábito do uso da força da máquina de guerra para a solução dos problemas econômicos. 

Os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001 exigiram dos Estados Unidos 

uma demonstração de força e ensejaram um tipo de conflito diferente – o combate ao 

terrorismo internacional. Para os estrategistas profissionais do Pentágono, a caçada 

internacional ao terrorismo não reconhece fronteiras. Os ataques aéreos às duas torres do 

World Trade Center WTC, de Nova York e ao Pentágono, em 11 de setembro de 2001 

deram ao governo norte-americano o leitmotiv que necessitava para prosseguir com uma 

escalada militar contra alguns países, considerados pelo “guardião do bem” e pelas forças 

da “coalizão” como o “eixo do mal”, composto por países que vão do Afeganistão e Iraque, 

até Cuba, passando pela Síria, pelo Irã e a Coréia do Norte. O terrorismo internacional 

reativou o papel dos Estados Unidos no mundo, destacando sua missão de “globocop”, a 

polícia em escala planetária encarregada de impor a lei e a ordem capitalista no mundo. 

 O gendarme do mundo assume o seu papel de força dominante espalhando cerca de 

700 bases militares por 40 países nos cinco continentes. 35 O projeto neoliberal apresentado 

pelo império é um biombo ideológico atrás do qual se escondem proposições fundamentais 

como a de que a liderança norte-americana é positiva para a América e para o mundo e que 

o poder militar é a energia diplomática requerida por essa liderança. Essa doutrina do 

“militarismo humanista” é básica no pensamento ultraconservador incrustado governo 

norte-americano. 

 Segundo a tradição marxista-leninista, a centralidade do imperialismo consistia em 

abrir novos mercados à exportação de capitais. Keynes acrescentou que o conflito armado 

entre países é uma das melhores fórmulas para se superar uma recessão econômica. Essas 

idéias se confirmaram a partir da Segunda Guerra pelas diversas economias imperialistas, 

particularmente os Estados Unidos. A intervenção militar permitiu um reaquecimento da 

economia interna, ampliou o mercado exportador e estimulou a industria bélica, um 
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importante setor industrial naquele país. O estímulo à produção de armamentos é uma 

medida de política econômica própria, de cunho keynesiano de combate à depressão e ao 

desemprego a amplamente defendida nos dias de hoje. como forma de manter a hegemonia 

dos países imperialistas. 

 O conflito mundial mudou o panorama econômico norte-americano. O esforço de 

produção para abastecer o teatro de operações fez sumir com o desemprego. O capitalismo 

ianque, impulsionado por maciços investimentos governamentais montou uma infra-

estrutura e uma capacidade produtiva nunca antes conseguida. Passado o conflito, porém, o 

problema que se colocou foi o do que fazer com a capacidade instalada em vias de 

experimentar alta ociosidade e inaugurar um novo ciclo de recessão e desemprego. 

 Este complexo sistema de produção bélica que repercute também nas necessidades 

civis, foi crucial para o reaquecimento da economia norte-americana, possibilitando o 

crescimento do emprego e dos salários e vem desempenhando, desde então, um papel 

importante nas economias industrializadas, onde grandes investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico são feitos no setor. 

 A reconversão da produção, fazendo com que se produzissem automóveis de uso 

civil, eletrodomésticos etc., onde antes brotavam armas e equipamentos afastava o espectro 

da recessão que trazia o desemprego e a retração do consumo e da produção. Essa 

necessidade constante de garantir sempre novas fontes de matérias-primas e de criar novos 

mercados para os seus produtos, é a gênese do imperialismo norte-americano. A produção 

em larga escala mantém uma luta permanente contra a tendência da taxa de lucro do capital, 

no longo prazo. 

 Após a Segunda Guerra, o capitalismo das grandes corporações estadunidenses 

adotou a blitzkrieg, as pequenas invasões, ao terrorismo de Estado patrocinado pela sua 

central de inteligência como forma de conquistar novos territórios e resolver parte de seus 

problemas econômicos. Para eles, particularmente a guerra é um jeito de manter 

funcionando sua pesada estrutura industrial-militar e, através do programa de reconversão, 

desenvolver projetos civis a partir de produtos de uso militar. Os exemplos mais visíveis 

desta reconversão vêm do campo da engenharia aeronáutica, engenharia naval, da 

automação e da informática, da industria do entretenimento etc. 

                                                                                                                                                                                 
35 Para um relato mais completo sobre as instalações militares norte-americanas no mundo, vide Pompeu 
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 Em tempos de dificuldades econômicas, o poderio militar norte-americano deve 

estar sendo novamente acionado para superar o vazio que se abriu na economia mundial 

com as crises de desvalorização monetária que agora começam a ameaçar sua economia, 

onde a desvalorização externa de sua moeda se combina com a queda do nível de atividade 

interna o que leva à deflação. Como já afirmava Keynes, nada como uma boa guerra para 

recuperar uma economia.36 

 O neoimperialismo norte-americano tem entre suas principais motivações a garantia 

de fornecimento de insumos para os Estados Unidos e os países da coalizão. No caso 

particular do petróleo, o consumo estadunidense corresponde a metade do petróleo 

produzido no mundo.37 Assim, o Afeganistão e o Iraque representam a redefinição da 

geopolítica mundial em favor dos Estados Unidos e a criação das condições de controle das 

maiores reservas petrolíferas do planeta localizadas no Oriente Médio e de uma região que 

historicamente era área de influência da Rússia, fosse czarista ou soviética, país que liga a 

Europa à Ásia e que é dona também de vastos recursos naturais. A noção de supremacia e 

de superioridade dos Estado Unidos foi construída no processo de demonização de todos os 

que questionam o seu poder. 

 A ação combinada no Afeganistão e no Iraque sob o falso argumento de que as 

“forças do bem” estariam, no caso do primeiro, combatendo o terrorismo e, no caso do 

segundo, erradicando um arsenal de armas de destruição em massa, escondia o objetivo 

concreto do controlar o fornecimento de algumas das maiores reservas mundiais de petróleo 

e sedimentar o caminho para as transnacionais encarregadas da “reconstrução” desses 

países.38 

                                                                                                                                                                                 
(2003: 4 – 9). 
36 À guisa de ilustração, o governo de Bush pretende gastar  muitos bilhões de dólares na reativação do 
programa nuclear, mantido resfriado desde os fins da guerra fria. Sintomaticamente, a Boeing fechou 
recentemente um contrato com o Pentágono de US$ 14,92 bilhões para o desenvolvimento de novos aviões e 
do novos armamentos para a Força Aérea. A vantagem tecnológica dos Estados Unidos, que abre uma 
“janela” entre eles e o resto do mundo, facilita que se criem esses tipos de contratos bilionários (POMPEU, 
2003: 07). 
37 O Vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Paul Wolfowitz, porta-voz da política externa de George 
W. Bush, em maio de 2003, já deixava antever que o real objetivo das incursões ao Iraque era principalmente 
o petróleo, o que tornava Osama Bin Laden no Afeganistão e Saddam Hussein no Iraque apenas uns adornos 
para as reais ações de conquista. O cerco ao Taliban, a pretexto de combater o terrorismo, soou tão irreal 
quanto a invasão do Iraque para destruir Saddam Hussein e seu terrível arsenal de armas de destruição em 
massa, nunca totalmente comprovado (MORAES, 2003.).. 
38 Algumas empresas norte-americanas já ganharam com negócios antes mesmo do conflito com o Iraque, 
com contratos para a montagem da infra-estrutura para as forças militares. E não é somente o petróleo que 
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 No imperialismo deste início de terceiro milênio, os Estados Unidos se afirmam 

como o primeiro país imperialista na história sem competidores internacionais à altura de 

seu poderio econômico e militar, numa situação que se aproxima do “superimpeialismo”, 

resultado da concentração de poder em uma única nação, à semelhança do processo de 

oligopolização do capital, um único imperialismo sobre o planeta. Todo o poderio militar 

dos Estados Unidos lhes confere uma força que não conhece rival e lhes permite vultosos 

investimentos no setor bélico. 

 O atual ciclo de crise econômica norte-americana encontra solução parcial na 

guerra, na submissão de outras regiões ou países aos seus objetivos de manter a supremacia 

mundial que assegure aos cidadãos dos Estados Unidos a manutenção de seu nível de vida. 

Para isso, têm que sustentar a negociação em dólar nas exportações feitas a eles por outros 

países ou de assegurar o acesso ao petróleo e outras fontes de matérias-primas. 

 A guerra contra o terrorismo é caracterizada como uma luta contra um adversário 

etéreo, volátil, difícil de ser localizado e derrotado. Daí, ter se tornado um bom motivo para 

o desenvolvimento do conceito de “guerra preventiva” do governo norte-americano, o 

ataque indiscriminado aos países hostis, que poderá ser qualquer país do mundo menos, 

obviamente, aquelas potências nucleares com capacidade de atingir o território dos Estados 

Unidos com armas de destruição em massa (POMPEU, 2003: 04 – 07). O grande trunfo da 

doutrina estadunidense, além do conceito de guerra preventiva é o convencimento relativo 

de que os interesses dos Estados Unidos se confundem com os interesses de toda a 

humanidade.39 

 Do ponto de vista político, o objetivo imperialista com as guerras é instalar nos 

países derrotados a chamada “democracia de livre mercado”, uma entidade amorfa, um tipo 

particular de “bezerro de ouro” do mercado em que a economia é o fator primordial. É o 

modelo de democracia ideal para a ação dos grandes conglomerados internacionais. O 

considerado “livre mercado mundial” é hoje controlado por algo em torno de 500 

megacorporações (POMPEU, 2003: 07). Dentro dos Estados Unidos é tecida uma intricada 

                                                                                                                                                                                 
está na mira pelas forças de ocupação. O Iraque possui as maiores reservas de água potável formadas pelos rio 
Tigre, Eufrates, Grande e Pequeno Zab, um recurso escasso na região da antiga Mesopotâmia (Cadernos do 
Terceiro Mundo, n º 246, 2003; 38). 
39 A recente guerra contra o Iraque, por exemplo, foi mostrada  pela mídia ao mundo como benéfico para os 
próprios iraquianos. A guerra comandada pelo presidente George W. Bush favoreceu aos ricos, ele próprio 
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rede de produção de armamentos que o ex-presidente Gen. Dwight Eisenhower denominou, 

logo após a Segunda Guerra, de “complexo industrial militar”. É este o complexo industrial 

militar que vai abrir o caminho para o crescimento das grandes corporações (GARZON, 

2003). 

 A economia norte-americana passou então a ser controlada pelos trustes 

internacionais associados ao capital financeiro. A expansão de suas grandes empresas é 

vista como a expansão de um modo de vida superior que deve ser seguido por outras 

nações. O imperialismo norte-americano chamou para si a responsabilidade da missão 

civilizatória no planeta. Os vários governos dos Estado Unidos sempre lutaram para 

transformar em universais seus interesses particulares. 

O Afeganistão, a Sérvia (antiga Iugoslávia) e o Iraque dão continuidade à onda de 

guerras coloniais que dão substância à agressão imperialista dos Estados Unidos e seus 

aliados. Ao executar os ataques ao Afeganistão de Osama Bin Laden e o Iraque de Saddam 

Hussein, George W. Bush se coloca no mesmo patamar que eles. Estas últimas guerras 

imperialistas demonstraram que os Estados Unidos tem o poderio para lutar e vencer 

conflitos com nações mais fracas, desde que os combates não se concentrem no corpo a 

corpo. 

Trata-se de um novo ciclo de expansão de caráter imperialista, liderados pelos 

Estados Unidos e seu complexo industrial-militar e uma sólida articulação de interesses no 

nível político entre os grandes produtores de armamentos e as elites que proclamam a 

necessidade das guerras. Para eles, a guerra se constitui num elemento essencial para a 

estabilidade das sociedades contemporâneas, num movimento que toma impulso no 

governo de Ronald Reagan e com maior ou menor ímpeto atravessa os governos de George 

Bush, de Bill Clinton e do George W. Bush. 

Para restaurar o complexo industrial-militar após a derrota na Guerra do Vietnã, 

Reagan voltou a carga bélica para ataques desiguais à pequena ilha de Granada e financiou 

mercenários para minar com o terrorismo as bases democráticas da Nicarágua pós 

Anastácio Somoza e incrementar a luta anti-guerrilha na Guatemala e em El Salvador 

(MORAES, 2002: 19). 

                                                                                                                                                                                 
um bem sucedido empresário do petróleo. A guerra é vista pelo seu governo como uma necessidade diante da 
atual crise estrutural do capitalismo mundial POMPEU, (2003). 
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George Bush, que sucedeu a Reagan na virada da década de 1980 para 1990, dispôs 

de uma situação internacional favorável aos interesses do governo dos Estados Unidos. 

Com o regime soviético começando a dar sinais de esgotamento, o que afastava o perigo 

comunista, o aparato bélico americano volta-se para os povos da periferia. Bush ordenou 

inicialmente a invasão do Panamá e a invasão do Kuwait por tropas de Saddam Hussein 

ofereceu a oportunidade de um novo salto na escalada armamentista e permitiram aos 

Estados Unidos o controle das principais fontes de matérias-primas do planeta e levou a 

constituição do “eixo do mal” composto por países como a Coréia do Norte, a Líbia, a 

Colômbia etc., que por não se submeterem à política externa norte-americana e serem 

considerados como uma ameaça, são passíveis de invasões pelas tropas norte-americanas e 

de seus aliados (ibid.: 16). 

Coube a Bill Clinton completar o “sonho americano” de domínio planetário ao 

conseguir a aprovação no Congresso do projeto do “escudo antimísseis”. George W. Bush, 

como era seu pai, é uma peça importante na máquina bélica do governo norte-americano. 

Sua campanha presidencial foi ancorada financeiramente por colossos industriais, como a 

falida ENRON, a Boeing, a Lockheed, a Raytheon etc. todas interessadas na corrida 

armamentista do Pentágono. 

 

1.11 Educação, ideologia e tecnologia 

 

Enquanto no Iraque, na Iugoslávia e no Afeganistão a política de privatização e 

desnacionalização de suas economias foi concretizada através do uso das armas, em países 

como o nosso a conquista se dá pela via das políticas financeiras de “estabilização” das 

economias nacionais, promovidas pelos organismos internacionais. Essas políticas se 

formaram na medida em que se assimilavam a ideologia neocolonizadora que submetia de 

forma pacífica as elites latino-americanas às pressões exercidas pela política externa norte-

americana.  

A atual política econômica brasileira e de grande parte da América Latina é uma 

decisão de governo e de suas elites e não uma questão individual. Obedece à lógica atual de 

acumulação de capital e prepara o terreno para uma ação contínua e duradoura. Trata-se “de 

uma opção de política econômica que atinge e bloqueia as ações de todos os demais 
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segmentos da máquina estatal, . . . ,[por isso] independentemente de quem ocupa os cargos, 

este tipo de política econômica acaba tendo uma centralidade autoritária”40 

Essa política, inspirada no preceito de “democracia representativa” preconizada pelo 

Consenso de Washington, implica em que os atores políticos e econômicos de cada país 

aceitem previamente a idéia de que existe uma e apenas uma política econômica eficaz. 

Isso asseguraria aos investidores internacionais que não importa que tonalidade política 

possa ter o governo eleito pelo voto universal desde que este mantenha a mesma política 

econômica que preserve seus interesses materiais e que todos os ônus, portanto, fiquem por 

conta dos não-investidores, ou seja, da maioria da população que sofre literalmente dos 

efeitos de uma economia estagnada e de uma sociedade cada vez mais desigual e 

excludente e sem nenhuma expectativa de que o modelo liberal-ortodoxo, possa em algum 

momento reverter-se em um desenvolvimento includente e justo. 

A reprodução social41 - a reprodução das forças produtivas que assegurem a 

reconstituição das condições físicas, sociais políticas e ideológicas de funcionamento de 

uma sociedade – exige, paralelamente, uma distribuição adequada da força de trabalho 

pelos diferentes tipos de atividade, níveis precisos de qualificação que são função das 

técnicas postas em prática na reprodução social. 

As tecnologias não são neutras no que diz respeito à organização do trabalho nem a 

divisão do trabalho é neutra em relação à organização do poder social, político e 

econômico. A educação, por sua vez, não é neutra com respeito às condições de classe. Um 

sistema educacional é limitado em seus efeitos pela divisão da sociedade em classes. 

Examinar o papel da educação nos conduz à análise dos aspectos essenciais como a 

ideologia transmitida pelo sistema educativo e das representações sociais assumidas pelos 

indivíduos através do mesmo. É necessário analisar o papel da educação em sua estreita 

relação com a reprodução das condições ideológicas da sociedade. 

Nas sociedades pré-capitalistas, a educação tratava de formar uma cultura geral do 

tipo ideológico religioso. Estava limitada a uma minoria que estudava a língua, a gramática, 

a religião e a moral. A formação profissional dos artesãos era obtida no cotidiano do 

                                                           
40 Cf. O Globo de 03 de agosto de 2003, A8, entrevista a Luís Fiori. 
41 Quando se fala de reprodução social, “se pensa sobretudo em reprodução das forças produtivas, isto é, na 
reprodução do estoque de equipamentos e nos investimentos necessários para assegurar a continuidade da 
produção”. (AMIR, 1977: 181) 
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trabalho na agricultura, pela tradição oral transmitida pelos familiares e nos ofícios, por 

sistemas de aprendizagem e informação na própria oficina. Nestas sociedades, a formação 

científica, como a entendemos hoje, não era muito diferente da formação filosófica e 

religiosa, restrita a pequenos grupos formados por seus próprios meios, sem passar pelos 

sistemas formais de aprendizagem. O nível dos conhecimentos técnicos para assegurar a 

produção não requeria uma escola especializada. (AMIR. 1977). 

Nestas sociedades torna-se importante o fato de que o fenômeno econômico é 

transparente, ou seja, a organização produtiva não está mediatizada pelo mercado. A 

produção e a distribuição são realizadas diretamente entre os membros da sociedade, e a 

expropriação do excedente pela classe dominante é perfeitamente visível. Por exemplo, 

numa sociedade feudal, em que o servo trabalhasse parte da semana em sua própria porção 

de terra e parte nas terras de seu amo era evidente para ambos a apropriação, pelo senhor 

feudal, do trabalho do camponês. Em outras palavras, o camponês tem consciência que 

produz mais do que consome e de que este excedente produzido é a fonte da riqueza do 

senhor feudal. 

Nestas sociedades, a exploração econômica é mantida por uma ideologia que 

justifica a desigualdade entre seus membros em relação às funções sociais e políticas. Esta 

ideologia constitui o conteúdo essencial da educação de caráter elitista baseado na religião. 

O trabalho artesanal em uma sociedade pré-capitalista é um trabalho altamente 

qualificado, embora esta qualificação não signifique que sua produtividade tenha sido 

superior a das sociedades capitalistas. Mas, a superior produtividade no capitalismo se deve 

ao aumento da divisão social do trabalho, que se concentra, em uma extremidade, com 

trabalhadores altamente qualificados que inventam e fabricam equipamentos e, por outro, 

trabalhadores não qualificados ou semi-qualificados, meros executores de tarefas. 

A divisão do trabalho nas sociedades pré-capitalistas existe entre os ofícios – 

agricultores, ferreiros, tecelões etc. – mas não no interior dos ofícios, ainda que dentro do 

mesmo ofício as tarefas sejam divididas entre tarefas leves e pesadas, segundo a idade, sexo 

e, eventualmente, de posição social, mas esta divisão não era função dos conhecimentos 

necessários para o exercício do ofício, já que todos os membros da oficina conhecem todos 

os procedimentos do processo produtivo. 
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Na sociedade capitalista, ao contrário, a divisão do trabalho se torna tão complexa 

que as leis sociais se tornam obrigatórias. Paralelamente à organização do trabalho, o 

trabalho qualificado se separa do trabalho qualificado e no âmbito desta separação nasce, 

com nova caracterização, o sistema educativo. 

As elites continuam recebendo uma educação muito próxima da educação 

tradicional, embora com um caráter menos religioso e com mais conhecimentos científicos, 

assegurado pela expansão progressiva das ciências exatas, tendo como base a lógica formal, 

que formam técnicos e engenheiros de nível cada vez mais elevado. Ao mesmo tempo, se 

generaliza a educação básica para a classe trabalhadora, que pode ir desde a formação do 

cidadão à aquisição dos conhecimentos elementares de ciência e tecnologia que permitem 

eventualmente passar a um trabalho mais qualificado o que proporciona a divisão do 

trabalho no mesmo ramo de atividade, separando progressivamente o trabalho de 

concepção e gerência, trabalho qualificado, do trabalho operacional, não qualificado. 

Esta nova divisão do trabalho, gera uma crescente desqualificação dos 

trabalhadores. Nos Estados Unidos do início do século XX, a proporção de trabalhadores 

não-qualificados era um pouco superior a 30 % da população ativa. Nos anos 1970, esta 

proporção já alcança 70 % e afeta tanto aos trabalhadores do setor industrial quanto o de 

serviços. Paralelamente a esta desqualificação massiva de trabalhadores, a alta qualificação 

de uma minoria.42 A formação de trabalhadores qualificados constitui a condição da 

desqualificação da maioria dos outros trabalhadores. 

As transformações que ocorreram no século XIX entre a propriedade e o controle do 

capital, caracterizaram o desaparecimento progressivo dos empresários individuais  

substituindo-os por uma nova classe que controla mais ou menos coletivamente o capital, 

agora mais centralizado. Esta centralização crescente do capital, expressa a superação das 

formas de propriedade privada familiar da empresa e inaugura uma nova forma de 

propriedade – a sociedade anônima – a grande corporação, com o capital pulverizado nas 

mãos de um punhado de acionistas, que passa a controlar o capital. Disso resulta uma crise 

no sistema educacional, a partir das ciências humanas, que sofre transformações, porque a 

burguesia não se reproduz mais estritamente através do marco familiar. Este sistema dá 

lugar a um novo projeto de sociedade que contempla a técnica e a ciência como base de 

                                                           
42 Cf. BRAVERMAN, Harry, Labour and monopoly capital ,(apud AMIN, 1976: 196). 
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formação da classe dominante, com forte componente ideológico. Em outras palavras, 

ciência e tecnologia, que constituem o substrato da educação da nova classe dominante, são 

parte da ideologia. Seu principal objetivo é formar homens que creiam que a ciência e a 

tecnologia sejam forças exteriores à sociedade atribuindo-lhes um caráter de neutralidade. 

Estas contradições que ocorrem no mundo desenvolvido ocorrem com mais 

intensidade nos países periféricos. Com a integração da periferia ao sistema capitalista 

mundial, o sistema tradicional de ensino é progressivamente destruído. O artesanato 

diminui de importância ou desaparece com a concorrência dos produtos manufaturados, 

assim como a agricultura, que se degrada pelas condições que são impostas pelo exterior 

para adequá-las ao mercado mundial. 

Assiste-se aí a penetração da ideologia capitalista, com a destruição do sistema 

tradicional de formação prática antes vigente. Esta destruição é não criadora, na medida em 

que dá lugar apenas ao analfabetismo puro e simples, e a perda de conhecimentos técnicos 

tradicionais acumulados na formação prática da agricultura e do artesanato. 

Neste cenário de destruição se observa a natureza do subdesenvolvimento da 

periferia como conseqüência do desenvolvimento do domínio do centro sobre a periferia, 

cujos efeitos se fazem notar a partir da destruição da oficina artesanal, o domínio sobre a 

agricultura e uma industrialização periférica com modelos tecnológicos e de consumo do 

mundo desenvolvido, que resultam incapazes de oferecer trabalho a grande massa 

trabalhadores excluídos. 

Nos países periféricos, se observa, por um lado, uma desqualificação e 

desapropriação do trabalho sem que este seja substituído pelo trabalho industrial e, por 

outro, na especialização do trabalho qualificado baseado no modelo dos países 

industrializados. Mas esta especialização não possibilita o domínio pleno do processo de 

trabalho como uma totalidade e conduz concomitantemente a criação e intensificação dos 

problemas com o meio ambiente. 

Um dos maiores problemas provocados pelo capitalismo monopolista no pós-guerra 

é o desperdício de recursos naturais e recursos humanos. Um exemplo deste mecanismo de 

desperdício é o de utilização do solo. O sistema capitalista mundial também contribui para 

o agravamento dos problemas do meio ambiente. Os preços oferecidos aos produtores 

rurais não lhes permite conservar convenientemente o solo. Esta é a causa do fenômeno de 
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desertificação e de outras formas de empobrecimento que se tem observado no norte da 

África e no norte do Brasil. Por não se por em prática os meios mais adequados de 

exploração, o custo de reposição desse recurso natural é enorme, quando não irreversível. O 

desmatamento sem controle da floresta tropical amazônica – a área total de floresta nativa 

derrubada anualmente chega a eqüivaler ao território de um país europeu como a Grécia – 

para a extração de madeiras nobres feita pelas grandes madeireiras nacionais estrangeiras 

bem como para a implantação de grandes projetos agropecuários tem levado a sua rápida 

desertificação. O solo amazônico possui características próprias e o uso de técnicas 

inadequadas de preparação e cultivo adotadas, em grande parte prejudica severamente o 

meio ambiente. As queimadas que preparam o terreno para o plantio, ao tempo em que 

transformam em cinzas toda forma de vida nas áreas atingidas, geram graves conseqüências 

para a biodiversidade. O ganho inicial da fertilização se esvai na erosão das copiosas 

chuvas tropicais que removem a fina camada fertilizada que recobre um solo arenoso-

argiloso de alto teor de acidez. A folhagem acumulada proporciona um rico adubo natural 

que mantêm a sua exuberância. Quando as árvores são derrubadas e queimadas elimina-se o 

ciclo de vida natural. A conseqüência imediata é a proliferação de uma vegetação rasteira 

que se extingue progressivamente dando lugar à áreas desertificadas. Este desequilíbrio se 

estende em escala planetária no efeito estufa que, segundo cientistas estará levando a 

elevação da temperatura média em até 6 º C quando chegarmos ao ano de 2100. O degelo 

dos pólos provocará a subida das águas dos oceanos propiciando a formação de maremotos 

e de outras intempéries com danos à própria humanidade.43  

O desperdício de recursos humanos reflete que, para o capital o homem representa 

unicamente força de trabalho, um “fator de produção”, e não a sua dimensão ontológica, 

espinha dorsal de qualquer projeto de desenvolvimento. Colocando-se esta questão em 

termos nacionais, define-se uma divisão internacional do trabalho em que os países 

periféricos, do pós-guerra até fins de 1980, passam a ser considerados como fontes de mão-

de-obra abundante e barata destinadas principalmente a demanda por força de trabalho do 

investimento direto estrangeiro. Mão-de-obra abundante, barata e . . . , ignorante, tudo de 

acordo com o ideário liberal do “fordismo tropical”, uma variante do fordismo primeiro-

                                                           
43 Cf. Jornal HOJE, Rede Globo de Televisão, 12 de julho de 2001. 
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mundista. Daí o desinteresse relativo em formar cidadãos e qualificar mão-de-obra nos 

países periféricos. 

Entretanto, o intenso processo de inovação tecnológica provoca uma inflexão na 

rota deste modelo. A informática, a robótica, a eletrônica, e a ciência e tecnologia que lhes 

dão sustentação com o desenvolvimento da mecatrônica, mecânica fina, nanotecnologia etc. 

Estas novas tecnologias, que vão sendo incorporadas aos processos produtivos de indústrias 

dinâmicas a partir dos anos 1970, desloca o centro de gravidade das indústrias 

“tradicionais” que caracterizaram o desenvolvimento industrial do século XIX e de boa 

parte do século XX – siderúrgica, química, mecânica, têxtil – para os ramos industriais que 

requerem altas tecnologias – energia atômica, solar, eólica, atividade aeroespacial- e uma 

outra composição qualitativa do trabalho, que dispensa o trabalho manual e passa a exigir 

uma massa considerável de trabalho altamente qualificado, mantendo a tendência de 

concentração, nos países centrais, dessas indústrias e transferindo para a periferia aquelas 

que se tornaram, inclusive por questões ambientais, menos interessantes, ou parte do 

processo produtivo de montagem de componentes de alta tecnologia, ficando nos países 

centrais o trabalho mais intensivo em conhecimento, importante para a pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos. Este tipo de divisão do trabalho se realiza cada vez 

mais sobre a base da desigualdade das qualificações de mão-de-obra. 
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PARTE 2 – EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: O ESTIGMA DA 

HERANÇA COLONIAL 

 

2.1 A economia européia pré-capitalista 

 

A expansão marítima dos países europeus, a partir do século XV, que resultou na 

descoberta e colonização do continente americano, tem sua origem não nas decisões dos 

governos daqueles países, mas de suas empresas comerciais. As relações feudais 

dominantes já começavam a ser enfraquecidas pelas mudanças ocorridas na Europa entre os 

séculos XIV e XVI. O sinal mais notável dessas transformações era o surto comercial em 

que as trocas eram processadas em escala mundial, realizando-se a integração, ainda que de 

forma precária, de um mundo até então desconhecido, na teia das relações comerciais entre 

a Europa e a Ásia. 

O crescimento do comércio de longa distância, o Renascimento e a Reforma foram 

as mais importantes forças do período de transição do feudalismo para o capitalismo 

colonial. A expansão do comércio contribuiu para o estabelecimento de cidades comerciais 

e industriais que serviram a este objetivo. O crescimento destas cidades provocou 

mudanças tanto na indústria quanto na agricultura da região.44 As cidades comerciais que 

floresceram na Europa do século XV, foram, algumas delas, substituindo as grandes feiras 

temporárias que, dada a sua importância relativa para a região, assumiram um caráter 

permanente. Estas cidades cresceram livres da influência da Igreja e dos senhores feudais. 

Nestes lugares, onde a atividade comercial e a produção artesanal se multiplicaram, uma 

população crescente passou a demandar cada vez mais uma ordem de produtos que ia além 

das matérias-primas e dos produtos agrícolas produzidos nos feudos. Os temperos exóticos 

que faziam as delícias das receitas culinárias mediterrâneas e os artigos de luxo que vinham 

do longínquo Oriente constituíam o sonho de consumo da nobreza feudal e da burguesia 

comercial emergente. 

Todo esse crescimento comercial fez aumentar em larga escala a demanda pelos 

metais preciosos, o meio de troca mais comum e considerado a expressão de riqueza de 

                                                           
44 Para um relato mais completo do período de transição do feudalismo para o capitalismo vide, por exemplo, 
Hunt (1981: cap. 1) e Porto Carreiro (1978). 



 {PAGE  } 

uma nação durante o período do capitalismo mercantil. Nesse sentido, ir em busca do ouro 

e da prata significava, para um país, partir para a conquista de novos mercados 

consumidores para seus produtos e aumentar, através destes, quer pelo comércio formal ou 

pela rapinagem, o estoque nacional de metais que justificou a aventura dos descobrimentos. 

O Renascimento e a Reforma são outras duas forças de mudança do período de 

transição para o capitalismo e, sem as quais, o comércio de longo curso não teria sido 

possível. A primeira foi um importante movimento intelectual que varreu parte da Europa 

do século XVI, promovendo a educação e o progresso científico voltado para a prática das 

grandes navegações e, como conseqüência, para a conquista de novas regiões. A segunda 

representou uma reavaliação de valores e dogmas até então vigentes e resultou numa 

importante mudança de pensamento e de ação em relação à atividade comercial. Até então, 

o pensamento econômico medieval era derivado do pensamento religioso que vinha das 

idéias de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, dois teóricos importantes da Igreja 

Católica Romana. Na visão destes, qualquer atividade econômica que visasse o lucro e o 

empréstimo a juros, a “usura vorax”, não era bem vista “aos olhos de Deus”.  

A Reforma Protestante que se inicia com Lutero e Calvino lança uma nova 

interpretação sobre estas questões em que, tanto o lucro quanto o empréstimo a juros já não 

são mais condenáveis, e sim até estimulados como forma de promover o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar social das comunidades européias. Passava a ser moralmente 

aceita a idéia de lucro, desde que parte dele fosse distribuída entre os despossuídos de tudo. 

A fase que se inicia com as grandes invenções relacionadas à navegação de longo 

curso – bússola, astrolábio e novas técnicas de construção naval – facilita a expansão do 

comércio marítimo europeu além dos limites das fronteiras terrestres e da pequena rede de 

navegação costeira e de cabotagem (PRADO JR, 1977). Essa navegação de longa distância 

facilitou as grandes descobertas, que tiveram como resultado imediato um intenso fluxo de 

metais preciosos para a Europa além de inaugurarem uma nova era colonial (HUNT, 1981). 

 

2.2 O período colonial 
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 Os portugueses e os espanhóis foram os pioneiros nesta aventura e precederam 

outros países na conquista de terras no ultramar.45 Os primeiros imaginavam atingir o 

Oriente contornando a costa da África, onde passariam a operar com o tráfico de ouro, 

marfim e escravos. Esperavam, assim,  encontrar uma rota que lhes garantisse o acesso às 

especiarias das Índias Orientais, de grande valor comercial no mercado europeu. Os 

espanhóis, por seu turno, pretendiam chegar no mesmo destino que seus vizinhos da 

Península Ibérica, mas  tomando caminho diverso. Optaram por circunavegar o planeta 

singrando a rota do Ocidente e neste mister descobriram a América, no que foram logo 

seguidos pelos lusitanos e ainda pelos franceses, ingleses, holandeses e os nórdicos suecos 

e dinamarqueses (PRADO JR., 1977). O sucesso dessa empreitada coube inicialmente à 

Espanha que, através da pilhagem direta dos metais preciosos nas regiões que viriam 

compor posteriormente a América Espanhola, tornar-se-ia uma das nações mais ricas da 

Europa. Portugal também se beneficiaria, a longo prazo, com a exploração da costa 

brasileira. 

 Um traço inicial comum a todos estes países imperiais era o seu interesse exclusivo 

na exploração comercial das novas áreas descobertas e não no seu povoamento. Dessa 

forma, a ação colonizadora iria restringir-se ao estabelecimento de feitorias comerciais 

como as já praticadas pelos europeus, há longo tempo, nas costas do Mediterrâneo e no 

Báltico. No entanto, o Novo Mundo, ao apresentar características bem distintas da região 

européia – um extenso e inóspito território com baixa densidade demográfica nativa –, 

terminou por exigir a criação  de colônias de povoamento capazes de abastecer e manter as 

feitorias que se  fundassem, de organizar a produção subordinada ao interesse comercial do 

colonizador, além de administrar e de promover a defesa armada (PRADO JR., 1977). 

Essas colônias viviam um tipo de economia em que as relações escravistas eram a forma de 

se explorar o latifúndio rural com vistas à produção para exportação, o que significava que 

o papel que lhes cabia na divisão internacional do trabalho era o de meros fornecedores de 

matérias-primas e alguns produtos agrícolas para a satisfação das necessidades dos países 

que já tinham experimentado algum tipo de industrialização. Por outro lado, importavam 

daqueles países os bens consumo e de capital que não eram produzidos internamente. Tem-

se, nesse período, uma das primeiras referências de associação comercial – e, portanto, de 

                                                           
45 Uma leitura complementar do texto de Sodré (1964: cap. 2) se torna necessária para melhor compreensão 
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investimento direto estrangeiro – entre os capitais lusitanos e holandeses, para a exploração 

da produção açucareira (SODRÉ, 1964). 

 Essa característica essencial da participação da economia colonial nas relações 

internacionais delineou uma estrutura própria que abrangia os setores externo, interno e o 

setor de subsistência, três setores diferenciados, ainda que guardassem uma estreita 

correlação entre si (SINGER, 1971). A análise dessa transformação estrutural das 

economias coloniais em economias industrializadas, a partir da evolução dos setores, 

constitui a base  para se entender o processo de desenvolvimento econômico capitalista. 

 O setor externo era representado por um conjunto de atividades produtivas dirigidas, 

prioritariamente, para o mercado internacional proveniente da demanda por certos produtos 

das metrópoles européias. O mercado externo de uma economia colonial funcionava, do 

lado da oferta, com a exportação de produtos agrícolas selecionados e do lado da demanda, 

através da importação de produtos manufaturados e de bens de capital dos países centrais. 

Um país de economia tipicamente colonial costumava ter a maior parte de sua demanda 

interna satisfeita com o consumo de produtos de origem estrangeira. O setor externo 

ofertava um pequeno número de produtos agrícolas, minerais e extrativos com um grau de 

“especialização” elevado e produtividade perfeitamente comparável à produção dos países 

imperiais, ao tempo em que demandava do exterior boa parte dos bens de consumo e de 

máquinas e equipamentos que necessitava. 

 O setor interno, por sua vez, produzia basicamente para o mercado interno e se 

articulava de forma estreita com o setor externo. Este setor era relativamente menor que os 

demais setores, dispunha de um mercado reduzido pela própria quantidade de pessoas 

envolvidas, ao qual ainda se somava o grupo de pessoas ligadas ao setor externo. Apesar de 

dispor de um mercado bastante limitado, nele se inseria um segmento produtivo moderno, 

geralmente explorado pelo capital estrangeiro na forma de investimento direto em empresas 

comerciais e de serviços públicos que operavam nos moldes dos países centrais. 

 Por último tem-se o setor de subsistência, herança dos tempos pré-coloniais, em que 

os nativos viviam de atividades que combinavam algum tipo de agricultura com a caça, a 

pesca e a coleta. Nos tempos coloniais este setor consumia a maior parte do que era capaz 

                                                                                                                                                                                 
do tema. 
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de produzir e seu excedente de produção era fornecido para o sustento dos trabalhadores 

envolvidos no setor externo e no setor interno.  

 O setor de subsistência geralmente ocupava um grande número de pessoas e exercia 

a importante função de prover a subsistência da população trabalhadora dos outros 

setores.46 Ele compõe uma área de baixa produtividade, de pouca ou nenhuma 

especialização e de tecnologia incipiente. Tal fato ocorre por se tratar de um setor agrícola 

de produção diversificada, que tinha que dar resposta às necessidades alimentares das 

populações. Assim, é neste setor que se encontrava concentrada uma produção variada de 

gêneros alimentícios e outros produtos que iam da criação de animais à fabricação de 

instrumentos e ferramentas de trabalho necessários à construção civil e ao subsetor 

moveleiro. É no setor de subsistência que se concentra o maior nível de pobreza, resultante 

da quase inexistência da divisão do trabalho que nele predomina. Considera-se, por 

conseguinte, que a pobreza de um país colonial provém de seu setor de subsistência e da 

limitação do seu setor interno. 

 Numa economia colonial observa-se uma desarticulação acentuada entre estes três 

setores: existe um centro dinâmico que atua em função do mercado externo, um reduzido 

embora moderno e dinâmico mercado interno e um grande setor de subsistência que 

funciona a partir de estímulos externos relativos a um alto grau de dependência deste com o 

setor exportador, florescendo quando aumenta a demanda de produtos coloniais nos países 

centrais e declinando enquanto houver uma queda na demanda por seus produtos. 

As colônias tropicais situadas na América Latina e Caribe, inclusive a do Brasil, 

foram constituídas com o objetivo principal de fornecer produtos primários e extrativos que 

a Europa necessitava: açúcar, tabaco, café, salsaparrilha, ouro, diamante, algodão etc. A 

história da colonização brasileira, como uma representação daquele período, revela que a 

intenção primeira do colonizador europeu era a de simplesmente promover a organização 

da produção e comercialização de produtos diversos que fossem de interesse para a coroa. 

                                                           
46 O setor de subsistência no Brasil colonial do século XVIII distribuiu-se pela da zona açucareira do 
Nordeste, no Rio Grande do Sul onde se concentrou na produção de charque, em Minas Gerais, com o gado e 
a produção de leite e, mais recentemente, em Mato Grosso e Goiás. O objetivo principal da produção era 
oferecer elementos de consumo ao próprio produtor. A geração do excedente não era prioridade e era 
transacionado no mercado somente o que era destinado ao consumo dos trabalhadores do setor externo. A 
produção de subsistência era feita com base na policultura não especializada em que o produtor ao mesmo 
tempo criava aves e suínos, plantava milho, mandioca e feijão, pescava e caçava e ainda tinha tempo para 
fabricar móveis, instrumentos e ferramentas de trabalho e até de construir habitações (SINGER, 1971). 
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A formação social e econômica do Brasil nasceu sob a forma colonial, numa época de 

expansão do sistema capitalista europeu, que tomou impulso com o Renascimento. 

No processo de organização da colônia brasileira como unidade produtora e 

mercantil, índios e negros de origem africana constituíram-se como elementos 

fundamentais ao empreendimento colonial. A captura e a comercialização de escravos 

indígenas veio a se constituir numa das primeiras atividades rentáveis dos agrupamentos 

coloniais fora do circuito da produção agrícola para a exportação. A mão-de-obra nativa foi 

importante na fase inicial da colonização a despeito de toda resistência que os indígenas 

demonstravam ao trabalho escravo. A posterior chegada da mão-de-obra escrava africana, 

que iria proporcionar maior dinamismo na atividade colonial, somente se deu quando a 

colônia já se encontrava instalada (FURTADO, 1998). O regime escravista, que no Brasil 

constituiu a base produtiva de três artigos principais – açúcar, ouro e café – na medida em 

que tornava mais viável a produção em que se utilizava grande quantidade de recursos 

humanos, terminou por desestimular o desenvolvimento de técnicas que garantissem maior 

produtividade e que permitissem a mobilidade do fator trabalho do setor agrícola 

exportador para o setor produtivo destinado ao consumo interno e vice-versa. Este regime 

iria se constituir num dos fatores de perpetuação da pobreza, tendo como produto as ações 

que levaram à estagnação e à regressão econômicas.47 

 Os vários ciclos econômicos do modelo primário-exportador da colônia portuguesa 

na América do Sul, fundados em  técnicas rudimentares e no uso precário da força de 

trabalho, far-se-ão à revelia da exigência de qualquer qualificação profissional mais 

específica. A condição de produtora de bens primários para exportação terá fortes 

repercussões sobre a educação colonial brasileira, deixando uma herança cujos traços 

podem ainda hoje ser observados, conforme será visto no decorrer deste trabalho. 

 O sentido da colonização brasileira foi o de fornecer ao comércio europeu produtos 

tropicais ou minérios de grande importância econômica. A produção brasileira deste 

período foi inteiramente organizada para este fim. Todas as demais atividades tiveram um 

caráter de apoio ao esforço exportador. A atividade de exportação se organiza com base em 

três setores – a agricultura, a mineração e o extrativismo. As duas primeiras atividades, 

afora as diferenças de natureza técnica, adotaram uma organização sócio-econômica 

                                                           
47 Para uma maior explanação sobre os fatores de perpetuação da pobreza vide Benchimol (2001). 
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semelhante – a grande propriedade e a utilização do trabalho escravo. O setor extrativo se 

organizou de forma um pouco diferente. Localizado quase que exclusivamente na região 

amazônica, não teve por base a propriedade industrial nem constituiu uma atividade 

econômica permanente. 

 A estrutura agrário-exportadora do Brasil colônia possuía características típicas das 

colônias tropicais – a grande propriedade agrícola explorando a monocultura ou a 

oligocultura e a utilização do trabalho escravo – que se interligavam e se complementavam. 

O latifúndio agroexportador, cultivado por trabalhadores escravos ou, no caso de funções 

específicas, por assalariados, compunha o tipo de organização rural que predominava nos 

trópicos. Situação distinta encontra-se nas colônias inglesas de clima temperado, onde se 

estabelece a pequena propriedade ou às vezes a grande propriedade, mas subdividida pelo 

arrendamento. Nessas pequenas propriedades a produção é realizada pelo próprio 

proprietário ou arrendatário com a ajuda de um reduzido número de subordinados. Esta era 

a situação das colônias inglesas situadas ao norte do continente (PRADO JR., 2000). 

 Todas estas atividades agroexportadoras têm, portanto, na colônia lusitana, uma 

característica comum – são sistemas de exploração de grandes propriedades, trabalhadas 

por mão-de-obra inferior, geralmente escrava e com baixo nível técnico. O mesmo ocorre 

com a pecuária e a agricultura de subsistência, atividades suportes da atividade exportadora. 

Estas atividades também são amparadas por aquele tipo de mão-de-obra escrava e, na 

maioria dos casos, por grandes propriedades (PRADO JR., 2000). 

A agricultura de subsistência que cultivava o milho, o feijão, a mandioca etc., foi 

uma expressão subsidiária da grande lavoura e, como tal, a extensão de seus domínios. De 

tudo isso resultou uma economia colonial que evoluía de forma cíclica, apresentando fases 

de prosperidade localizadas, seguidas de períodos de profunda escassez e necessidade 

(PRADO JR., 2000). 

 Chega-se ao fim do regime colonial com uma estrutura social e econômica que 

abrange um agregado heterogêneo composto de uma minoria de colonos brancos, os 

empresários, os senhores da terra e da riqueza que, em parceria com os representantes da 

metrópole fazem a exploração comercial do país e de uma grande massa populacional 

escrava e assalariada, de índios e negros, que compunham a sua força de trabalho. A 

atividade comercial, embora de certa importância, restringia-se às capitais, notadamente 
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àquelas em que havia portos. O trabalho assalariado no período colonial limitava-se apenas 

às funções especializadas ou de direção – os juízes, os funcionários do reino, os mestres 

artesãos, os feitores, os caixeiros, etc. (ibid.). Sob este contexto, ciência, tecnologia e 

educação não se colocavam, obviamente, no horizonte de uma política pública das classes 

dominantes externas e internas. 

 

 

 

 

2.2.1 O ritmo lento das transformações técnicas 

 

 As técnicas e os processos necessários à produção dos bens primários ou as da 

extração de produtos minerais destinados ao consumo da metrópole eram, de modo geral, 

rudimentares mesmo para os padrões da época, se comparados com outras regiões 

produtoras de bens similares. Produtos como o cacau e o algodão, matérias-primas para o 

mercado europeu e cujo beneficiamento local limitava-se a operações elementares como 

descaroçar e enfardar, requeriam instalações simples e uso intensivo da mão-de-obra 

escrava. Alguma exceção pôde ser observada durante o ciclo da cana-de-açúcar. Com o seu 

apogeu alcançado durante o domínio holandês, o processo de produção do açúcar nas 

usinas brasileiras implicava o uso de uma tecnologia moderna já desenvolvida pelo 

colonizador em várias ilhas do mar caribenho. Mesmo assim, a fase “nobre” da produção – 

o refino – era monopólio da metrópole. E, quando foram expulsos pelos portugueses que 

reconquistaram o domínio colonial de parte do Nordeste que tinha sido tomada pelo 

invasores, os holandeses levaram consigo para outras regiões suas máquinas e seus 

processos produtivos. 

 Séculos depois, o processo de moagem nos engenhos de cana ainda era feito em 

aparelhos arcaicos e de baixo rendimento, contrastando com as técnicas mais aperfeiçoadas 

e produtivas já utilizadas por outros povos em outros lugares. No caso da cana-de-açúcar, 

por exemplo, até o início dos anos 1800 só se conhecia uma única variedade dessa planta, a 

crioula, cultivada desde o início da colonização. Somente a partir daqueles anos passou a 
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ser cultivada a cana de caiena ou otaiti, de origem caribenha, uma variedade mais resistente 

e com maior teor de sacarose (PRADO JR., 2000). 

Os moinhos d’água, força motriz com rendimento superior à da tração animal, não 

eram muito difundidos. À exceção do uso do monjolo, um rudimentar pilão mecânico, 

movido à energia hidráulica, este recurso natural era pouco utilizado na colônia brasileira. 

No caso do algodão, uma variedade melhorada, oriunda do Maranhão, somente 

passou a seu difundida por outras regiões brasileiras na última década de 1700. No processo 

de beneficiamento desse produto, a situação não era muito diferente. Empregando por 

séculos a churka, um descaroçador importado do Oriente, a colônia brasileira revelou-se 

incapaz de, mediante esforços próprios,  desenvolver novas formas de produzir com base 

em máquinas e ferramentas compatíveis com as condições naturais e sociais existentes ou, 

ainda, de absorver a tecnologia estrangeira disponível ou ainda de adaptá-la às 

circunstâncias locais. Enquanto isso, na região algodoeira dos Estados Unidos, já estava 

amplamente difundida a técnica de descaroçamento da sawgin, inventada por Whitney em 

1792 (PRADO JR., 2000). 

Para a implantação de novas culturas, utilizava-se o processo das “queimadas”, 

aprendido com os índios, técnica que mostrava eficácia limitada quando se tratava de 

grandes áreas plantadas, o que não era o caso do plantio indígena. Além disso, não se 

consorciava a agricultura e a pecuária, de modo que fosse possível o aproveitamento do 

esterco produzido pelos rebanhos como adubo natural das plantações que garantisse a 

fertilização dos solos. Nem o bagaço da cana-de-açúcar era utilizado, quer como adubo, 

quer como combustível, na substituição de parte da madeira que era derrubada para o 

plantio. Irrigação, drenagem ou qualquer outra medida que regularizasse o fornecimento de 

água eram praticamente desconhecidos na colônia (PRADO JR., 2000). 

Estes dados sobre a agricultura brasileira e sobre as artes industriais mostram o 

precário desenvolvimento técnico da colônia, fundamentado na falta de inovação e de 

conhecimento. Ao que tudo indica, o principal responsável por esta situação era o sistema 

de colonização fundado no trabalho escravo e na grande propriedade. Devem ser incluídos, 

também, a própria natureza do colono português e o regime político e administrativo 

imposto pela metrópole à sua colônia. O objetivo era manter o Brasil isolado do resto do 

mundo, e impedi-lo de ter acesso a um nível tecnológico mais elevado.  
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As artes técnicas e industriais constituíam atividades independentes da agricultura e 

da mineração e tinham por objetivo a transformação de materiais em produtos acabados. 

Elas tinham papel inexpressivo na vida colonial na medida em que, embora existisse um 

mercado consumidor interno de relativa importância e disponibilidade de matérias-primas, 

seu desenvolvimento não era pretendido, inicialmente, pela coroa portuguesa. 

 Os ofícios se exerciam de forma diferenciada nos centros urbanos e na zona rural. 

Nesta última, as indústrias e as oficinas artesanais onde se exercitavam as artes mecânicas 

eram atividades ancilares dos estabelecimentos agrícolas ou de mineração (PRADO JR., 

2000), enquanto nos centros urbanos as atividades industriais e artesanais se desenvolviam 

em função de sua própria demanda interna, podendo o seu excedente econômico ser 

comercializado com os outros setores. As circunstâncias locais determinavam o tipo de 

atividade auxiliar que era desenvolvida. Dessa forma, podia ser instalada, nas regiões 

mineradoras, uma pequena siderúrgica destinada ao consumo puramente local, onde 

ferreiros e metalúrgicos eram os ofícios mais procurados. Nos centros urbanos, a natureza 

dos serviços de maior demanda incluía os carpinteiros, ferreiros e outros. Nas manufaturas 

como as de tecidos e a de vestuário, fiandeiros, tecelões e costureiros eram os ofícios que 

tinham maior demanda. No período colonial, as cidades absorviam mão-de-obra 

especializada ou não no setor da construção civil. Os ofícios e profissões  estavam 

organizados na forma de corporações de ofício, inspiradas nas guildas medievais,48 onde 

havia formas educativas inseridas na relação entre os mestres e os aprendizes. 

Pequenas indústrias domésticas disseminavam-se pela região,49 dando uma idéia do 

caráter da indústria colonial no raiar do século XIX. Dois setores, entretanto, mostraram-se 

potencialmente importantes – o metalúrgico e o têxtil (PRADO JR., 2000). Estes mesmos 

setores tinham feito a revolução industrial inglesa do final do século XVIII. Mas, por aqui, 

a história foi diferente. 

Um mercado local de certa importância e a disponibilidade de matérias-primas 

abundantes poderiam ter funcionado como fatores de potência no processo de 

                                                           
48 As guildas eram uma espécie de sindicato dos mestres de oficina, cujo objetivo, entre outros, era o de 
regulamentar o exercício dos ofícios dos artesãos e de defender seus interesses junto às outras categorias. Para 
um melhor conhecimento do seu funcionamento vide Heilbroner (1972) e Porto Carreiro (1979). 
49 Entre elas estão as indústrias de cerâmicas, espalhadas por toda a colônia; os curtumes, nos grandes centros 
criadores e de comercialização do gado do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro; de 
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industrialização regional. Mas é na condição de colônia que se encontra a razão principal 

do insucesso da indústria brasileira. Estas pequenas atividades domésticas – manifestadas 

através das oficinas artesanais e de algumas manufaturas que empregavam força de trabalho 

assalariada e diferenciada – tiveram um importante papel na vida da colônia e teriam se 

constituído no embrião de uma indústria vigorosa e de expressão, não fosse a política da 

metrópole portuguesa, que a fez “gorar no seu nascedouro”. Seu crescimento industrial foi 

brecado pela coroa portuguesa, preocupada com a possível concorrência que estas 

indústrias fariam ao comércio da metrópole, além de levar à independência econômica da 

colônia, prelúdio de sua independência política, o que não era, obviamente, de interesse do 

reino (PRADO JR., 2000: 228 e 232). 

 

2.2.2 Os entraves legais 

 

A preocupação política de evitar o surgimento, na colônia, de qualquer atividade 

produtiva que pudesse vir a concorrer com a economia da metrópole lusitana, iria se 

concretizar nos atos da coroa portuguesa de 1715 e 1729, que proibiam, respectivamente, o 

funcionamento das usinas de refino que aqui estavam em operação, a abertura de novas vias 

de comunicação e determinavam a destruição das fiandeiras e dos teares brasileiros, 

medidas que perduraram até fins daquele século. Estes fatos são bastante significativos, 

pois revelam a postura de embargo imposta às iniciativas industrializantes no país. Nesta 

fase, como era de se esperar, os esforços produtivos foram parcos e desvinculados do que 

hoje se considera como o papel da ciência e da tecnologia. 

As leis portuguesas impediram, na colônia, qualquer tentativa de progresso técnico. 

Temendo que o desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil, além de gerar uma oferta de 

produtos que pudesse competir com a produção do reino, despertasse também uma força 

política capaz de contrariar os interesses metropolitanos, o império português mandou 

extinguir toda a atividade fabril, deixando apenas as manufaturas de tecidos grosseiros de 

algodão destinados ao vestuário dos escravos ou à sacaria utilizada no acondicionamento 

                                                                                                                                                                                 
saboaria rústica; de chapéus, fabricados com lã de carneiro em São Paulo e Minas Gerais e as indústrias 
locais, com um comércio de maior abrangência (PRADO JR., 2000) 
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dos produtos exportáveis.50 O mesmo aconteceu com a indústria metalúrgica. Somente se 

permitiu a manufatura de ferro em fins dos anos 1700, mas a perseguição movida até então 

dificultava um surto de progresso no setor e atrofiou o seu desenvolvimento com sequelas 

que irão se estender pelos tempos que viriam. 

A transferência da corte portuguesa para a nova sede do Rio de Janeiro e a abertura 

dos portos brasileiros às “nações amigas” contribuíram para reverter essas proibições.51 

Entretanto, o país já se encontrava numa situação de relativo atraso econômico e 

tecnológico de difícil recuperação. Em 1808, as indústrias têxtil e metalúrgica de capital 

inglês, bem mais aparelhadas que as brasileiras e operando com menores custos relativos, já 

dominavam o mercado mundial, inclusive o nosso. E a indústria colonial, após tantas 

perseguições, sofreu uma atrofia que, mesmo com a nova lei, não conseguiu mais um 

crescimento em grande proporção. Além disso, as medidas de franqueamento do comércio 

exterior brasileiro facilitaram a importação de tecidos ingleses, prejudicando, ainda mais, a 

iniciativa empresarial local do setor. Assim é que, em princípios do século XIX, enquanto a 

indústria inglesa caminhava a passos largos para o aperfeiçoamento, a indústria brasileira 

apenas engatinhava lentamente. 

O atraso tecnológico da colônia em muito se deveu ao temor que a metrópole tinha 

da concorrência que esta poderia fazer ao comércio do Reino e do impacto político que o 

desenvolvimento industrial provocaria na colônia. À administração pública coube, então, a 

responsabilidade pela situação que manteve a colônia isolada pois, não tendo criado 

nenhum sistema eficiente de educação, impossibilitou aos colonos o acesso a um nível de 

conhecimento capaz de gerar a tecnologia necessária para satisfazer as demandas das 

indústrias locais. Além disso, o controle dos capitais aqui aplicados era exercido por 

empresas estrangeiras (estatais ou privadas) que por aqui já operavam em fins do nosso 

período colonial, estimuladas pelas idéias liberais sopradas pelos intelectuais europeus e 

                                                           
50 O Alvará de 5 de janeiro de 1785 proibia, especificamente, as manufaturas têxteis, excetuando-se as 
manufaturas grossas de algodão, destinadas ao vestuário dos escravos e ao empacotamento dos produtos, e 
visava preservar o mercado colonial para as manufaturas portuguesas. Foi o golpe de morte na indústria da 
colônia. Tal fato se justificava pelo dinamismo do setor primário-exportador brasileiro, ao qual interessava ter 
o máximo da mão-de-obra disponível ocupada naquela atividade, ficando a produção de outros bens restrita 
aos de primeira necessidade, como é o caso dos tecidos grosseiros. (NOVAIS e ARRUDA, in LISBOA, 1999) 
51 O Alvará de 1 º de abril de 1808 revogou a proibição da industrialização imposta pelo Alvará de 5 de 
janeiro de 1785. 
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absorvidas, sem muita resistência, pelos dirigentes da colônia,52 num tipo de assimilação 

que se torna uma constante em toda a sua evolução histórica. 

Libertado da dominação portuguesa, no início do século XIX, a situação industrial 

do país praticamente não se modificou. Sem promover mudanças significativas em sua 

estrutura, a industrialização brasileira continuava a marcar passo. Os pequenos progressos 

alcançados anulavam-se no momento em que o crescimento industrial do mundo se 

acelerava e o progresso técnico punha a seu serviço cada vez mais produtos com preços 

declinantes. Por conseguinte, a indústria colonial brasileira constituiu apenas um 

“simulacro” da atividade manufatureira mundial do século XIX (PRADO JR., 2000). 

 

2.2.3 A educação na colônia 

 

O isolamento tecnológico era tamanho, que a colônia não contava, praticamente, 

com o mais simples sistema de educação. O sistema de ensino resumia-se basicamente em 

um pequeno grupo de cadeiras de alfabetização, latim e grego, existentes apenas em alguns 

dos maiores centros, mesmo assim criados somente após 1776. A divisão social do trabalho 

nos tempos coloniais tinha no escravo o tipo de mão-de-obra que convinha à classe 

dominante. Isto restringia o campo reservado ao trabalho “livre”, que era a ocupação do 

feitor, do mestre de ofício, das funções públicas, do exército e do comércio (PRADO JR., 

2000). E, naturalmente, as profissões liberais – advogados, cirurgiões etc. –, profissões de 

acesso restrito que exigiam formação e estudos especiais. Nos fins do século XVIII e no 

início do século XIX, estes estudos eram complementados fora da colônia a custos bastante 

elevados, o que restringia a oferta desses profissionais, oriundos principalmente da classe 

média, mesmo em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. 

                                                           
52 Vindas em sua maioria da Grã-Bretanha da primeira revolução tecnológica do capitalismo, as idéias que 
compunham o pensamento liberal defendiam o lucro, a propriedade privada, o livre comércio entre as nações 
e a obediência a uma divisão internacional do trabalho baseada na “teoria das vantagens comparativas”  de 
Davi Ricardo (1772-1823), um dos pensadores da escola clássica inglesa. De forma bastante sintética esta 
teoria preconiza que um país deveria se especializar na produção em larga escala daquele produto que para si 
representasse uma maior vantagem comparativa com outros países. O objetivo do capitalismo inglês era 
garantir para si o fornecimento de produtos agrícolas e insumos que necessitava, enquanto se encarregava de 
fornecer os produtos manufaturados incorporados com a mais alta tecnologia disponível. Tal situação garantia 
à coroa britânica o monopólio de certas tecnologias, ficando o mundo colonial como mero fornecedor de 
produtos primários. A relação que se estabeleceu àquela época entre Portugal e Inglaterra servem como uma 
boa ilustração de uma divisão internacional do trabalho que teve um impacto profundo na economia brasileira 
que se prolonga, ainda que de forma relativamente diferenciada, até os nossos dias. 
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Toda essa precariedade fazia o nível cultural e educacional da colônia centrado na 

ignorância e explicava o grau primitivo das principais atividades econômicas e da baixa 

produtividade da agricultura. No apogeu da colônia, as deficiências técnicas eram resultado 

do modelo administrativo imposto pelo império que, além de criar obstáculos a qualquer 

iniciativa que visasse a formação técnica e profissional da mão-de-obra, não teve interesse 

em criar e desenvolver um sistema educacional capaz de permitir, no limite, o 

desenvolvimento da ciência e da capacitação tecnológica. O conjunto de disciplinas 

existente em alguns centros importantes da colônia, criados apenas depois de 1770, eram 

ministrados por professores mal preparados e mal remunerados em um sistema de aulas 

desorganizado (PRADO JR., 1977). Somente a elite colonial tinha a possibilidade, quando 

era de seu interesse, de enviar seus descendentes para obter formação superior na 

metrópole, geralmente de caráter eclesiástico ou filosófico, bem como a formação técnica e 

científica, onde se destacavam os cursos de Direito e de Medicina.  

Papel de destaque nesta história colonial é reservado à Igreja Católica. A instituição 

oferecia oportunidades locais bastante amplas para a ocupação do indivíduo. 

Cronologicamente, foram os seminários as primeiras instituições de ensino superior da 

colônia, admitindo candidatos à carreira eclesiástica que demonstrassem maior aptidão. O 

quadro clerical reunia o que havia de melhor em inteligência e cultura e foi, durante a fase 

colonial, o mais apto a preencher os cargos políticos no país (PRADO JR., 2000). 

A existência da Companhia de Jesus no Brasil está estreitamente vinculada ao 

fenômeno das missões53 que se expandiram no mundo cristão a partir do século XV e foram 

uma manifestação de um tipo de cristianismo que acreditava possuir uma “vocação 

universal” e precisava exercê-la através da atividade missionária. A ordem missionária 

atuava no caminho inverso da ordem monástica até então dominante, com seu caráter 

medieval-individualista em que seus monges ficavam enclausurados nos mosteiros, 

imaginando um mundo salvo do mal pelo reforço de suas mediações entre o mundo secular 

e o plano superior, o mundo vindouro (NEVES, 1978: 26 e 28). 

O pressuposto fundamental da ordem jesuítica era cumprir a dimensão social da 

cristandade, divulgar seus valores aos gentios via imposição de uma homogeneidade 

ideológica cujo paradigma era a difusão do evangelho aos povos que não o conheciam. Na 

                                                           
53 Para uma maior compreensão histórica do fenômeno das missões, vide Neves (1978: cap. 1). 
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colônia lusitana, o alvo inicial das missões foi a catequese dos povos indígenas que teriam 

que se livrar de suas culturas e de suas crenças e substituí-las por uma única cultura, uma 

única crença e um só saber – o que vinha do cristianismo (NEVES, 1978.). 

O objetivo da catequese era o de fazer com que os nativos habitantes da terra 

brasilis assumissem de corpo e espírito que eram “os mais próximos possíveis daqueles 

[seres humanos] que [eram] os mais próximos a Deus: os cristãos europeus. A grande regra 

do conhecimento do século XVI é a semelhança que deve ser perseguida para que coisas, 

pessoas e lugares [pudessem] se reconhecer reconhecendo Aquele que não é semelhante, 

porque é a Origem. . .” (ibid.: 159). 

No plano político houve, inicialmente, a aliança da Companhia com o Governo 

Geral, encarregando-se o governo de fornecer a segurança enquanto, em troca, a 

Companhia dava apoio ideológico e religioso. Com a progressiva instauração do 

escravismo, os jesuítas foram perdendo o apoio político-militar da coroa. A escravização da 

população indígena levou a instituição a assumir um caráter “fechado” e a se afastar 

progressivamente das políticas coloniais emanadas do poder político central, enfraquecendo 

o poder da Companhia enquanto dona quase que exclusiva do conhecimento sem perda 

significativa, entretanto, de sua influência religiosa sobre a vida colonial 

No tocante à educação, a ação pedagógico-institucional da Companhia de Jesus na 

colônia teve sua representação mais destacada nos colégios jesuítas que se espalharam pelo 

Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia em fins do século XVI. Nos colégios, além do ensino 

elementar que consistia em aprender a ler, contar e escrever, tinham o curso médio que 

compreendia o estudo da gramática, retórica, poesia e história. Na seqüência, vinham os 

cursos de Letras ou de Ciências que incluíam filosofia, lógica, matemática, ética e 

metafísica e tinham duração de três anos, sendo o primeiro inaugurado em 1575. Para a 

formação religiosa dos interessados era oferecido um curso de Teologia dividido em duas 

áreas. Uma, a teologia moral, estudava situações reais vistas à luz da doutrina cristã., 

enquanto a teologia especulativa, tinha preocupações mais abstratas, estudando os valores 

religiosos (NEVES, 1978). 

A economia colonial brasileira, fundada como já visto na grande propriedade e na 

mão-de-obra escrava, favoreceu o aparecimento do sistema de poder representado pela 

família patriarcal. Foi essa família que facilitou a importação de formas de pensamento, 
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conseguida através do trabalho da Companhia de Jesus. Na colônia vingaram os hábitos 

aristocráticos da nobreza portuguesa, e o trabalho educativo dos jesuítas contribuiu para 

esse fim (ROMANELLI, 1997). O conteúdo cultural ensinado pelos jesuítas escapava da 

realidade da vida na colônia, enfatizava o estudo das matérias de humanidades, 

negligenciando o ensino de caráter científico e tecnológico. Dedicava-se à cultura geral 

básica sem a preocupação de qualificar para o trabalho, não preparando para exercer 

mudanças estruturais qualificativas na vida urbana relacionada aos seus aspectos 

econômicos e sociais. Dadas suas técnicas rudimentares, a atividade produtiva não requeria 

grandes preparos administrativos mas sim o preparo físico da mão-de-obra escrava. 

O objetivo da catequese, preocupação principal do movimento jesuíta, foi sendo 

substituído, gradativamente, pela educação das elites. Com estas últimas características, o 

trabalho dos jesuítas permaneceu no Brasil mesmo depois de sua expulsão em 1759 e vai 

sofrer a influência do Marquês de Pombal. De qualquer forma, a expulsão dos jesuítas 

gerou um vácuo no sistema educacional que durou treze anos, derivado da desestruturação 

administrativa do ensino. Com a introdução de professores leigos no ensino e com o Estado 

assumindo pela primeira vez os investimentos em educação, abriu-se o espaço para a 

mudança na ação pedagógica em que a diversificação das disciplinas isoladas substituía um 

esquema coeso e uniforme (ROMANELLI, 1997). Entretanto, a herança pedagógica 

jesuítica permaneceu presente através dos filhos dos proprietários de terras que formavam o 

clero secular e, na qualidade dos mestres dos filhos da aristocracia rural, foram os naturais 

continuadores da pedagogia deixada pelos jesuítas. 

 É nesse ambiente que a economia brasileira irrompe o século XIX. Um século que 

faria o país enfrentar a mais acirrada concorrência com países bem mais aparelhados 

tecnicamente que ele. A sua condição de inferioridade era inegável, daí um dos 

fundamentos de suas crises econômicas e da sua condição de subordinação. 

 O ensino superior laico no Brasil só iria surgir em 1827, com a publicação do 

decreto imperial que criou os cursos de Direito em Olinda e em São Paulo e, cinco anos 

depois, com a inauguração dos cursos de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Todos 

regiam-se pelos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, inspirados pelo Marquês de 

Pombal, que desejava colocar sob seu controle uma “nobreza arrogante e sem função” 

(DORIA, 1994: 20).  



 {PAGE  } 

 Criada no momento da transição do Brasil colonial para a condição de Reino Unido, 

a “universidade brasileira” – na verdade um conjunto de  faculdades e escolas isoladas de 

ensino superior – tem suas raízes históricas, culturais e pedagógicas no modelo institucional 

português, considerado atrasado em relação às outras universidades européias da época. Por 

outro lado, as condições dadas pela sociedade brasileira significaram um empobrecimento 

ainda maior do modelo importado. As necessidades objetivas da sociedade colonial 

apontavam para a formação de uma pessoa com aptidões gerais e um mínimo de 

capacitação técnico-profissional, capaz de ocupar espaços na burocracia, nas profissões 

liberais e na estrutura de poder político. Daí que a função da escola superior se tornou a de 

formar um tipo versátil de letrado em várias profissões liberais, relacionadas principalmente 

com a advocacia, a medicina e a engenharia e que demandavam cursos adicionais na 

Europa, sempre que necessitasse melhor aperfeiçoamento (FERNANDES, 1971: 121). 

Além disso, motivos políticos derivados dos interesses da coroa, do fortalecimento 

da dominação portuguesa, somados às razões práticas como a baixa densidade demográfica 

e o atraso cultural dominante, ensejaram uma política educacional estreita e imediatista. A 

solução adotada no Brasil, de implantar o ensino superior na forma de faculdades isoladas, 

obedecia a orientação colonialista, desencandeada num processo intensivo de 

“modernização controlada” movida pela corte  portuguesa para preservar sua influência, 

mesmo depois de conseguida a independência formal (ibid., passim).  

 Essa espécie de segmentação ocorrida no ensino superior dificultou a busca da 

eficiência máxima nos modelos educacionais transplantados. Como resultado, o que se 

implantou no Brasil não foi a universidade portuguesa da época em sua forma plena54 e sim 

suas faculdades e escolas superiores isoladas para que servissem de elo entre a 

“modernização” e o “progresso cultural”, mantendo-se, porém, os laços coloniais 

(FERNANDES, 1971: 120). 

A escola superior necessária à esse tipo de modernização, seria aquela que dotasse o 

indivíduo de uma quantidade de informações técnico-profissionais e de capacitação geral, 

habilitando-o a preencher papéis específicos na estrutura burocrática, na administração 

                                                           
54 A reforma de 1772 abriu as portas da universidade metropolitana para a prática científica e para as correntes 
do pensamento filosófico. A universidade portuguesa, em que pese sua condição de inferioridade relativa, 
absorvia do exterior um grande volume de conhecimentos transmitidos, além de realizar pesquisa e produzir 
conhecimento. Na colônia brasileira, a solução adotada de expandir o sistema de faculdades e escolas 
superiores isoladas correspondia a uma orientação de manutenção da condição colonial. 
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pública e nas profissões liberais, principalmente na advocacia, na medicina e na engenharia. 

Mas, devido à precariedade do modelo institucional implantado, que tornava a faculdade ou 

o instituto muito próximos de uma escola de nível médio mais aprimorada, a função 

educacional sequer podia ser preenchida no nível do ensino superior, necessitando-se, na 

maioria das vezes, a complementação de aprendizagem, que era conseguida ou através de 

“viagens de estudo” à Europa ou pelo aprendizado prático adquirido nas clínicas e 

escritórios já em funcionamento nas cidades. Dessa forma, a escola superior ocupava uma 

posição marginal na formação plena dos profissionais, distanciando-se da produção 

autônoma do saber e da função diretiva da sociedade brasileira. A escola superior brasileira 

estava descolada da “produção autônoma do saber original” o que a impedia de se converter 

na “instituição diretiva da sociedade nacional emergente” (FERNANDES, 1971: 121 e 

122). 

Ao conferir ao graduado o diploma que lhe permitia exercer uma profissão sem, 

contudo, torná-lo preparado profissionalmente, a elite brasileira e sua classe média não 

valorizaram o curso superior como tal, mas o seu produto final – a titulação de doutor – que 

abriria o caminho àquela nobreza para o serviço público do Império, funcionando como o 

elo de ligação entre ela e o aparelho burocrático do estado – juízes, desembargadores e 

ministros – e os cargos de deputados provinciais e gerais e senadores, além dos 

profissionais liberais (DORIA, 1994).55 Fora desse círculo de poder, praticamente ninguém 

mais tinha acesso ao conhecimento. O restante da população, excluída, não existia como 

ator social. 

O nível cultural e educacional do colono português era, de um modo geral, marcado 

pela ignorância, o que constituía um obstáculo ao melhor desempenho das atividades 

econômicas e um dos fatores de perpetuação da pobreza na colônia (BENCHIMOL, 2001). 

Mais grave ainda, no entanto, que o nível cultural do colono português era o da mão-de-

obra que dispunha para organizar a produção. Composta inicialmente de nativos capturados 

a força ou “convencidos” a cooperar com o projeto colonizador e substituídos gradualmente 

pelo escravo africano, essa mão-de-obra apresentava um perfil educacional e cultural 

diferenciado que não favorecia a ótica mercantilista da administração da metrópole 

(PRADO JR., 1977). E não havia por parte do governo nenhum empenho em incrementar 
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no país o estudo politécnico, capaz de facilitar a absorção e a expansão do conhecimento 

técnico. Ao contrário, não se estimulava e até se embargava com entraves legais qualquer 

iniciativa mais ousada que levasse ao progresso tecnológico. 

 

2.2.4 – O pensamento econômico liberal brasileiro 

 

Para a elite dominante brasileira, de traço fortemente agrário, parecia não haver 

maior preocupação na industrialização do país a partir do desenvolvimento autônomo, 

preferindo seguir os rumos determinados pelas políticas econômicas liberais ditadas pelo 

Velho Mundo, particularmente a Inglaterra. Isto se manifestava, inclusive, nas obras dos 

pensadores da época, como é o exemplo de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, 

defensor do liberalismo econômico e dos interesses da oligarquia rural brasileira, durante o 

período de transição da colônia para o império. 

Economista brasileiro importante,56 José da Silva Lisboa é considerado o fundador 

da ciência econômica no país. Este pensador soteropolitano, nascido em 1756 de uma 

família de classe média,57 ainda jovem, cruzou o Atlântico em busca da formação religiosa, 

como era o desejo de seus pais. Ao chegar em Coimbra, porém, o jovem baiano, então com 

dezessete anos, resolveu ingressar no curso de Direito da Universidade de Coimbra, 

formando-se em Cânones em 1778 e retornando à Bahia depois de curta temporada em 

Lisboa (NOVAIS e ARRUDA, 1999; 14). 

Retornando a Portugal em 1797, publica um ano depois sua primeira obra, esta 

ainda no campo do Direito – Princípios do Direito Mercantil e Leis da Marinha, um estudo 

sobre o seguro marítimo que vai servir de base para o Código Comercial português nos 

anos seguintes. Sua primeira publicação em economia – Princípios de Economia Política – 

também ocorrida em Lisboa no ano de 1804, estabelece os pressupostos e os paradigmas 

teóricos e metodológicos que irão nortear sua produção subseqüente. Em 1808, ano da 

                                                                                                                                                                                 
55 Há que se considerar também o papel dos grandes colégios  e os seminários católicos em Minas e Olinda, 
por exemplo, na formação das elites oligárquicas. 
56 Cronologicamente, o Bispo J. J. da Cunha Azeredo COUTINHO é considerado o primeiro economista 
brasileiro. Antecessor do Visconde de Cairu, escreveu, no entanto, sobre o mercantilismo no período de 
transição para o capitalismo. Seu escrito mais importante foi a Análise sobre a  justiça do comércio do resgate 
dos escravos da Costa da África, publicado em Lisboa, em 1808 (NOVAIS e ARRUDA, in LISBOA, J. S., 
1999). 
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chegada ao Brasil da família real, da abertura dos portos do país defendida por Cairu 

perante o Príncipe Regente e dos tratados comerciais com a Inglaterra, fez publicar 

Observações sobre o Comércio Franco do Brasil, leitura subsidiária para compreensão de 

sua obra maior, Observações sobre a franqueza da indústria, e o estabelecimento de 

fábricas no Brasil, que será publicada pela primeira vez em 1810 e da qual farei uma breve 

análise.58 

Como um dos grandes expoentes do pensamento econômico conservador da elite 

brasileira, Cairu foi um exemplo típico de vassalagem intelectual, assimilando idéias 

colhidas de autores estrangeiros, adaptando-as de forma subordinada à realidade local de 

sua época e atuando como fiel escudeiro da oligarquia exportadora de origem estrangeira. 

Isto pode ser observado no corpo de Franqueza da indústria. Fazendo coro à tradição 

liberal inglesa de Adam Smith e de outros pensadores da escola clássica, em sua vertente 

mais ortodoxa e conservadora, Cairu  retratou o tema da produção, restrita ao universo 

industrial da colônia. Representando os desejos dos grandes agricultores escravistas e da 

coroa portuguesa, defendeu a proibição da manufatura na colônia, para garantir o êxito da 

indústria metropolitana. E, ao contrário do que propunha o pensador e estadista norte-

americano Alexander Hamilton que, na mesma época, defendia uma política protecionista 

para a indústria dos Estados Unidos, Cairu era a favor de uma política que entregava a 

riqueza industrial nacional à exploração estrangeira. Aplicava o liberalismo econômico de 

acordo com os interesses externos, particularmente dos ingleses, a maior potência 

econômica de seu tempo. 

Uma variada argumentação foi por ele usada no sentido de opor-se a uma 

industrialização mais intensa no Brasil, toda ela ancorada nas idéias econômicas expressas 

no livro Riqueza das nações, de Adam Smith, lançado originalmente na Inglaterra, em 

1776, em plena efervescência de um regime que se consolidou com a Revolução Industrial, 

no mesmo ano em que, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos conquistavam sua 

independência política. Dentro de uma visão de inserção subordinada do Brasil à divisão 

internacional do trabalho, Cairu representava o pensamento liberal inglês às avessas, ou 

seja, assumia os pressupostos das vantagens comparativas do lado dos países subordinados, 

                                                                                                                                                                                 
57 A versão mais corrente sobre sua filiação é a de que ele era filho de arquiteto português e mãe baiana, de 
prendas domésticas (NOVAIS e ARRUDA, 1999; 14). 
58 Para um maior detalhamento das obras de Cairu, vide Novais e Arruda (1999). 
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a partir de um país fornecedor de matérias-primas e produtos agrícolas e importador de 

produtos manufaturados, o oposto da economia liberal inglesa que importava as matérias-

primas e os produtos agrícolas de que necessitava e exportava suas manufaturas. 

Uma primeira argumentação neste sentido referia-se à questão da mão-de-obra. 

Dispondo de uma vasta região com baixa densidade demográfica, a colônia, na opinião de 

Cairu, deveria utilizar os recursos humanos disponíveis principalmente na agricultura, que 

demandava mão-de-obra não qualificada e de baixa remuneração. A indústria, em seu modo 

de ver, requeria muitos graus de inteligência que não estavam disponíveis por aqui. A 

agricultura “é incontestavelmente do primeiro interesse do Brasil” e “enquanto [este] dispor 

de muitas terras férteis, nenhum emprego pode ser tão lucrativo como o da agricultura, 

mineração, comércio exterior, e artes mais imediatas e proximamente associadas aos 

exercícios respectivos” (LISBOA, 1999: 44 e 47).  

Obedecendo à cartilha liberal, Cairu se colocava contra a participação do Estado na 

economia e concordava que a responsabilidade pela educação ficasse nas mãos da iniciativa 

privada manufatureira através de seus projetistas e empresários – uma espécie de SESI da 

época – e não nas mãos do governo que, no caso, deveria apenas direcionar uma porção do 

“rédito público” para cooperar no estabelecimento de um instituto politécnico para o ensino 

das “artes superiores” (ibid., passim). 

Adepto da política de desenvolvimento subordinado da colônia, recomendava que se 

criassem leis de Estado “(. . .) favoráveis ao estabelecimento de estrangeiros”, capazes de 

trazer capitais e equipamentos para o Brasil. Para ele, a imediata necessidade do país era a 

de estabelecer as manufaturas que guardassem uma maior relação com a agricultura sem 

“fazer desnecessária concorrência às [indústrias] da Europa”, deixando para a Inglaterra a 

possibilidade de “estabelecer convinhavelmente [sic] fábricas de algodão, lã e linho”, 

enquanto que as cidades coloniais brasileiras deveriam fabricar ou continuar fabricando os 

produtos tradicionais como madeiras, cerâmicas, vidros, saboarias, couros etc. (LISBOA, 

1999: 100 e 101). Torna-se  claro, desta forma, que a participação da colônia na divisão 

internacional do trabalho deveria ser feita de forma subordinada.  

A defesa que Cairu fazia do livre comércio como fator de equilíbrio da balança 

comercial brasileira e o combate ao mercantilismo com o argumento de que o livre 

comércio, sob a égide da lei das vantagens comparativas, proporcionava ganhos comuns a 
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todos os países participantes das trocas internacionais apontava que, desde aquela época, o 

pensamento econômico conservador brasileiro privilegiava a produção nacional para a 

exportação, em detrimento da produção para o mercado consumidor interno. E Cairu fazia 

esta afirmação com o objetivo específico de estimular as trocas comerciais entre o Brasil e 

a Inglaterra, maior potência econômica do período, recomendando que o nosso país se 

especializasse na produção de produtos agrícolas exportáveis e matérias-prima coloniais, e 

importasse da Inglaterra os bens de consumo manufaturados de que necessitasse.  

No entanto, sua argumentação de que a produção e exportação de produtos agrícolas 

renderia mais que a exportação de produtos manufaturados, se bem que seja relativamente 

válida em períodos de tempo determinados – guerras e catástrofes climáticas –, escamoteia 

a realidade da deterioração dos termos de intercâmbio pela própria natureza da demanda 

das matérias-prima e dos produtos primários vis-à-vis aos produtos industrializados.59 

Fazendo a defesa da doutrina econômica liberal, Cairu adotava uma posição de 

submissão que tinha a ver com o espírito da condição de desigualdade de Portugal em 

relação à Inglaterra. A assinatura de acordos com aquele país durante o século XVII, para 

garantir sua sobrevivência como nação, colocava os lusitanos como vassalos virtuais dos 

ingleses. As condições extremamente desfavoráveis desses acordos levaram Portugal a 

colocar sob a sombra dos ingleses parte de sua soberania. O teor dos acordos era 

invariavelmente o mesmo – Portugal fazia concessões econômicas aos ingleses, enquanto a 

Inglaterra respondia com promessas de proteção militar àquele reino (FURTADO, 1998). 

Para agravar a situação, num novo acordo comercial – o  tratado de Methuen, de 

1703, celebrado com os ingleses em pleno ciclo da produção aurífera no Brasil – Portugal 

aceitava renunciar a qualquer desenvolvimento de sua indústria manufatureira, em troca do 

privilégio do mercado inglês para os seus vinhos e azeites. Estes sucessivos acordos vão 

configurar o seu desenvolvimento futuro e de suas colônias, inclusive a brasileira, e 

                                                           
59 A deterioração dos termos de intercâmbio deve-se à diferença de características da demanda por produtos 
primários e extrativistas e da demanda por produtos industrializados. A tradição econômica tem demonstrado 
que os primeiros apresentam um perfil de demanda pouco sensível em relação às variações de preços no 
mercado internacional, ou seja, os produtos agrícolas e extrativistas têm baixa elasticidade-preço da demanda. 
O consumo não necessariamente sofre variação com as oscilações dos preços, numa situação de curto prazo. 
No caso dos produtos industrializados, a situação é diferente. A demanda por estes produtos costuma ser 
bastante sensível, bastante elástica, às variações de preços, particularmente para os bens duráveis de consumo, 
como é o caso dos tecidos ingleses e outros produtos que eram frutos da primeira Revolução Industrial. Na 
medida em que a produtividade na indústria britânica aumentava e provocava uma ampliação da oferta, a 
tendência era a diminuição dos preços no curto prazo e o conseqüente aumento da demanda. 
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possivelmente contribuir para a formação de um pensamento econômico como o expresso 

pelo Visconde de Cairu. 

Mesmo escrevendo um século depois destes tratados entre Portugal e Inglaterra, 

quando alguns daqueles já tinham sido prescritos ou reformulados, Cairu continuava 

defendendo políticas que se mostravam francamente favoráveis aos interesses econômicos e 

políticos externos. Considerava as vantagens de se “convidar por providências legais”, os 

precursores dos “incentivos fiscais” da atualidade, principalmente os ingleses, para o 

estabelecimento de fábricas no Brasil. Achava que a colônia era “um país inculto, 

despovoado, com poucos estabelecimentos e de poucos capitais” e, portanto, necessitava do 

aporte de capitais estrangeiros para superar estas carências. Caso contrário, os colonos 

brasileiros seriam obrigados a sobreviver com seus minguados recursos, poucas indústrias e 

reduzido conhecimento técnico (LISBOA, 1999: 137 e 139). Por fim Cairu conclui, 

parafraseando o mago da economia ortodoxa inglesa Adam Smith, que os princípios 

liberais de um sistema de administração guiados pela “mão invisível” do mercado 

promovem o bem-estar de todos. Cairu parecia acreditar na doutrina liberal mais que o 

próprio Smith. Esta é uma das origens do pensamento econômico ortodoxo brasileiro que 

vai encontrar um crescente número de adeptos e sedimentar-se em suas escolas de 

economia. 

 

 

 

 

 

 

2.3 A economia brasileira no século XIX 
 

2.3.1  Brasil e Estados Unidos: origens semelhantes, percursos diferentes 

  

É na concepção do papel do Estado que se vai determinar os rumos do 

desenvolvimento que a nova nação brasileira vai tomar após sua independência, em 1822. 

Esta situação pode ser observada desde o período colonial e confrontada com a economia 
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norte-americana. A análise comparativa entre estes dois países é feita por alguns autores 

(PRADO JR., 1977; FURTADO, 1998; LANDES, 1998), e se torna útil para se conhecer 

um pouco da trajetória econômica e política destas duas ex-colônias que levaram, uma a 

tornar-se a maior potência político-econômica e militar do planeta nos dias de hoje, 

enquanto a outra ainda derrapa nos limites da pobreza e da miséria consolidando, ao longo 

de suas histórias, as posições de vencedores e perdedores.60 

No caso dos Estados Unidos, até sua independência, em 1776, a antiga colônia da 

Nova Inglaterra, assim como a colônia portuguesa do Brasil, apresentava uma organização 

social pautada num ritmo bastante lento de sua atividade econômica.  Mas,  apesar das 

circunstanciais semelhanças entre estas duas economias, existiam algumas diferenças de 

fundo. Uma delas era o tipo de colono que para lá migrou. Enquanto que para a colônia sul-

americana, conforme já observado, veio um tipo de indivíduo que se estabeleceu como 

explorador da atividade econômica para a exportação baseada na grande propriedade, para 

a colônia britânica, a corrente migratória destina-se a abastecer as pequenas propriedades 

na produção para o mercado interno.61 

Constituindo-se, em sua origem, nas atividades agrícolas destinadas à exportação, as 

duas colônias apresentavam semelhanças em suas dimensões  populacionais. A diferença, 

entretanto, estava no regime de propriedade. Enquanto nos Estados Unidos, apesar de nos 

estados do sul existirem grandes proprietários escravistas, era a classe de pequenos 

agricultores e um grupo de pequenos comerciantes que dominavam a cena política e 

econômica do país, no Brasil, a classe dominante era formada fundamentalmente por 

grandes agricultores escravistas. Essa diferença vai se refletir nas opiniões dos dois 

principais arautos das classes dominantes destes dois países – Alexander Hamilton, nos 

Estados Unidos, e José da Silva Lisboa, no Brasil. 

Ambos eram discípulos de Adam Smith. Não obstante, enquanto Hamilton, defendia 

determinadas políticas que contrariavam os interesses dos agricultores e se transformava no 

                                                           
60 Não se trata, absolutamente, de fazer apologia àquele modelo de capitalismo adotado pelos Estados Unidos. 
O que se pretende unicamente é demonstrar que, no concerto internacional das nações, os saberes formal, 
científico e tecnológico têm importância fundamental na correlação de forças entre países e isto pode ser 
observado desde o surgimento das nações norte-americana e brasileira. 
61 À época de sua independência, os Estados Unidos recebiam uma mão-de-obra inglesa – além da mão-de-
obra escrava africana – excedente do mercado de trabalho agrícola britânico que o regime das “enclosures” 
dos campos ingleses pré-revolução industrial liberava. Para uma exposição detalhada vide Hunt (1981: cap. 
1). 
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paladino da industrialização norte-americana, advogando e promovendo a ação estatal 

através de incentivos diretos à indústria, José da Silva Lisboa acreditava com fé cega, como 

já observado anteriormente, que o mercado regido pela “mão invisível”, sem a influência 

do Estado, era o único modelo econômico capaz de promover a riqueza nacional 

(FURTADO, 1998; LISBOA, 1999). 

Assim, os dois ideólogos dessas sociedades do continente americano antecipavam, 

cada um a sua maneira, uma discussão teórico-metodológica sobre o papel do Estado na 

formação econômica e social de uma nação que se prolongaria até hoje, entre as várias 

correntes econômicas do leque político-ideológico mundial. Os dois pensadores 

interpretavam vivências e experiências históricas peculiares que, sem dúvida, viriam a 

contribuir para a geração de suas idéias distintas. 

Hamilton vivenciou intensamente o período em que seu país conquistava a 

independência política, efetivada de forma diferenciada da que ocorreu no Brasil. A luta 

pela independência norte-americana criou uma situação de conflito que implicou a 

interrupção por vários anos do fornecimento de manufaturas produzidas pelo império 

inglês. Diante dessa necessidade, criou-se um forte estímulo à produção interna daquilo que 

não era mais possível de ser importado. Este crescimento aconteceu não só por se dispor de 

mercado consumidor, como também por poder usufruir de uma situação de neutralidade 

perante os conflitos políticos que aconteciam entre as nações européias e de possuir uma 

frota mercante de dimensões consideráveis construída em seus próprios estaleiros, que 

levavam para fora o excedente econômico.62 

Além disso, os Estados Unidos souberam se aproveitar da experiência técnica 

acumulada desde os tempos em que eram uma simples colônia fornecedora de algodão, 

matéria-prima essencial da 1ª Revolução Industrial que iria modificar de forma sensível o 

mercado mundial de tecidos no mundo. O algodão chegou a representar mais da metade do 

valor das exportações e se constituiu no principal fator de progresso econômico norte-

                                                           
62 Só para se ter uma idéia da ordem de grandeza dessa 
evolução, a frota norte-americana cresceu de 202 mil 
toneladas para 1.425.000 toneladas entre 1789 e 1810, o 
que beneficiou os Estados Unidos, graças também às 
dificuldades de abastecimento enfrentadas pelas colônias 
inglesas e francesas do Caribe, que passam a ser 
assistidas pelo mercado norte-americano de alimentos 
(FURTADO, 1998: 102). 
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americano da primeira metade do século XIX. Tal força permitiu a incorporação geográfica 

das terras do sul e tornou possível a colonização européia do meio-oeste (FURTADO, 

1998). 

Tal como ocorreu também com o Brasil, a abertura dos portos ao comércio 

internacional levou a uma situação deficitária da balança comercial dos Estados Unidos 

com a Inglaterra, no início do século XIX. Contudo, ao contrário do Brasil, em que este 

déficit teve influência sobre o câmbio, deteriorando os termos de troca, a política 

econômica norte-americana orientada por Hamilton conseguiu transformar esse déficit 

numa vantagem a longo prazo. A política estatal consistiu em transformar este déficit de 

curto prazo em bônus da dívida pública de longo prazo dos governos federal e estaduais. 

Formou-se, então, um fluxo de capitais de importância fundamental para o 

desenvolvimento da economia estadunidense (ibid.). Este tipo de intervenção do Estado foi 

fundamental para o processo de acumulação de capital nos Estados Unidos, e somente a 

partir da segunda metade dos anos 1800 é que, com a formação e o crescimento das grandes 

corporações, a ideologia neoclássica da não-intervenção econômica do Estado se torna 

predominante em sua economia. Por aqui, por conta da influência do pensamento de José 

da Silva Lisboa, já exposto anteriormente, a economia brasileira segue uma trilha diferente. 

A independência política foi conseguida pelo Brasil de forma pacífica. Um acordo 

entre membros da família real portuguesa transferiu de Portugal para a Grã-Bretanha a 

dependência econômica da ex-colônia lusitana. Todos os seus setores dinâmicos – 

abastecimento interno, financeiro, exportador, transportes e comunicações – eram 

controlados por empresas estrangeiras, particularmente inglesas. O desinteresse das elites 

locais pelo mercado interno reforçava nossa condição de economia primário-exportadora, e 

a independência política do país, passando da condição de colônia para o regime imperial, 

tornou as dificuldades para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país 

principalmente de ordem ideológica, engendradas pela subordinação internacional do país. 

 

 

2.3.2 A forma brasileira de (ir)resolução de problemas 
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Uma forma diferente de resolução de problemas econômicos no Brasil era a que 

envolvia a questão da força de trabalho. Em meados do século XIX, os dados do primeiro 

Censo Demográfico no Brasil, de 1872, indicavam que nos últimos cinqüenta anos a taxa 

de mortalidade da população escrava tinha superado a sua taxa de natalidade (FURTADO, 

1998: 117). 

Em termos comparativos, Estados Unidos e Brasil iniciaram os anos 1800 com uma 

população de aproximadamente um milhão de escravos cada um. As importações 

brasileiras de escravos durante aquele século foram cerca de três vezes mais que as norte-

americanas. Entretanto, à época da Guerra de Secessão, a força de trabalho escrava nos 

Estados Unidos alcançava os 4 milhões de escravos contra 1,5 milhão da população escrava 

brasileira, uma diferença de mais de duas vezes. Tal contraste ocorria devido a maior taxa 

de crescimento vegetativo da população escrava norte-americana. A taxa de crescimento 

positivo era favorecida pela disponibilidade de condições mais favoráveis de alimentação e 

trabalho nas pequenas propriedades em que vivia dispersa a população escrava dos Estados 

Unidos, em comparação com o Brasil. 

A taxa de natalidade inferior à de mortalidade da população escrava brasileira 

indicava que as condições de vida e o regime alimentar nas plantações de açúcar eram 

seguramente mais deficientes. Além disso, a distribuição espacial da oferta interna 

potencial de mão-de-obra estava em desequilíbrio. O crescimento da lavoura cafeeira 

provocou a redistribuição espacial da população e intensificou um fluxo de demanda por 

escravos para a região sudeste do país, trazendo a mão-de-obra ociosa existente nas 

decadentes regiões produtoras de algodão, particularmente do Maranhão (FURTADO, 

1998). 

Na medida em que, para uma economia como a brasileira, crescer significava 

simplesmente ampliar a utilização de um fator fixo – a quantidade de terra – adicionando-se 

maiores quantidades de um fator variável, no caso o fator trabalho, a questão da oferta de 

mão-de-obra se tornava fundamental. Assim, para enfrentar o problema econômico da 

limitada disponibilidade de força de trabalho para a agricultura do sudeste do país, se 

fomentou uma corrente de migração européia.63 E mais uma vez pôde-se verificar as 

                                                           
63 A questão da oferta de mão-de-obra para servir nos seringais da Amazônia constitui um capítulo à parte e 
pôde ser resolvido com a migração dos trabalhadores nordestinos que fugiram da grande seca de 1877-1880 
(FURTADO, 1998: 133). 
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diferenças entre o significado das migrações européias para os Estados Unidos e para o 

Brasil. 

Nos Estados Unidos, a solução básica para a questão da oferta de mão-de-obra 

estava dentro dos limites geográficos do próprio país, com o crescimento vegetativo da 

população escrava, que garantia o fornecimento ampliado da força de trabalho. Foi o grosso 

dessa população que constituiu a oferta de braços necessária às grandes plantações de 

algodão. A expansão da agricultura, destarte não ter sido influenciada pela emigração 

européia, deu grande impulso a esta. O aumento na produção agrícola, além de representar 

o aumento na produção de algodão e dos produtos de subsistência, significou o 

barateamento do frete de retorno da Europa para os Estados Unidos e, conseqüentemente, 

das passagens daqueles que quisessem emigrar voluntariamente. Mas, o fundamental era 

mesmo a existência de um mercado interno em crescimento, reflexo parcial do 

desenvolvimento das plantações do sul do país, que utilizavam o trabalho escravo 

(FURTADO, 1998).  

Enquanto nas colônias inglesas ao norte do Rio Grande a combinação de colonos de 

origem européia e a população escrava de origem africana criou as condições necessárias 

para transformar o país numa grande potência econômica, na maior colônia da América do 

Sul essa combinação levava a outros resultados. A precária estrutura técnica, a reduzida 

atividade econômica, a inexistência de mercado interno para absorver o excedente 

produtivo e um setor monetário atrofiado, levavam boa parte da colônia brasileira a um 

sistema rudimentar de subsistência. Os  núcleos coloniais espalhados pelo Brasil a partir da 

imigração européia não modificaram o seu caráter de subsistência. Estes, estimulados pelo 

governo imperial careciam totalmente de fundamento econômico e “tinham como razão de 

ser a crença na superioridade inata do trabalhador europeu, particularmente daqueles cuja 

‘raça’ era distinta dos europeus que haviam colonizado [originalmente] o país” 

(FURTADO, 1998: 125 et seq.). 

Essa imigração era subsidiada em sua grande parte pelo próprio governo brasileiro, 

que financiava o transporte e os gastos de instalação dos colonos. Dada a precariedade das 

colônias, devido principalmente a inexistência de um mercado interno, o governo teve que 

criar as condições artificiais de ocupação dos imigrantes com obras públicas desnecessárias. 
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Não havendo mercado consumidor para a produção dos núcleos coloniais, o setor 

monetário se atrofiava e a divisão do trabalho voltava-se para o sistema de subsistência. 

A classe dos empresários do café, que praticamente controlava o governo, não tinha 

nenhum interesse em financiar, por conta própria a imigração de um tipo de colono que não 

viesse resolver o problema da falta de braços em suas plantações e ainda concorrer 

potencialmente com ela no mercado exportador. A possibilidade de produzir para o 

mercado interno dependia do crescimento deste, o que por sua vez implicava a expansão 

econômica do setor exportador. O círculo vicioso se fechava com a necessidade de mão-de-

obra para resolver o problema das exportações  (FURTADO, 1998). 

Para que os novos colonos pudessem se justificar economicamente, transformando-

se em empreendedores, era necessário que se engajassem tão logo aqui chegassem em 

alguma atividade lucrativa, quer seja se incorporando nas linhas de produção de algum 

produto de exportação, quer seja participando do esforço produtivo de artigos que tivessem 

mercado nacional. A produção para a exportação estava organizada em grandes plantações, 

que requeriam grandes inversões de capital financeiro, o que não estava disponível nas 

mãos da maioria dos colonos recém-chegados. Restava-lhes, portanto, principalmente 

acomodar-se na produção para a economia de subsistência (ibid.). 

Para romper esse círculo, os controladores da economia cafeeira, por volta de 1852, 

passaram a contratar diretamente a mão-de-obra européia sem, contudo, tirar do governo a 

responsabilidade do financiamento do transporte dos imigrantes. A idéia dos plantadores de 

café era adaptar o sistema brasileiro ao adotado pela economia norte-americana em relação 

aos emigrantes europeus, particularmente os ingleses. Nas colônias inglesas, o 

financiamento da imigração era de responsabilidade dos empresários. No caso brasileiro, 

porém, o governo cobria, inicialmente, o preço da passagem do emigrante e da sua família. 

A falta de um controle rígido sobre este processo transfigurou-o rapidamente numa 

forma de servidão temporária – muitas vezes sem limite de tempo fixado – tal qual ocorreu 

nas colônias inglesas. Na verdade, o custo real  da imigração ficava por conta do próprio 

imigrante que firmava um contrato no qual se obrigava a não se desvincular da fazenda de 

café até a quitação de sua dívida com as despesas de transferência para o Brasil. 

O aumento nos preços do café, nos anos 1870, tornou ainda mais grave a oferta de 

mão-de-obra. Além disso, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos causou uma grande 
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elevação nos preços do algodão, o que gerou a expansão da cultura da fibra nos estados do 

nordeste brasileiro restringindo, por conseguinte, o tráfico de mão-de-obra escrava para o 

sudeste. A pressão que se formava sobre a imigração européia provocou modificações que 

tornavam menos severas as condições de pagamento da viagem do colono. Já a partir dos 

anos 1860, introduziu-se um sistema no qual o colono tinha a garantia de um salário 

monetário anual como contrapartida do trabalho de tomar conta de um certo número de pés 

de café. Este salário era complementado por outro que variava em função da quantidade de 

café que fosse colhida. No ano de 1870, o governo imperial parou de cobrir os gastos com o 

transporte dos imigrantes destinados a servir na lavoura cafeeira. Ao fazendeiro cabia, 

então,  manter o imigrante durante o primeiro ano de trabalho e colocar à sua disposição 

formas em que pudesse cultivar os gêneros básicos indispensáveis ao sustento seu e de sua 

família. Essas medidas tornaram possível a constituição de uma grande corrente migratória 

de origem européia destinada a trabalhar na lavoura cafeeira, que foi também beneficiada 

com as tensões que se intensificaram na unificação política da Itália e que exerceram, como 

conseqüência, uma pressão expulsatória sobre a população agrícola daquele país, fazendo 

com que ele ampliasse seu fluxo migratório para o Brasil (FURTADO, 1998). 

Tanto a lavoura cafeeira no sul, quanto a produção de borracha no norte foram 

consolidadas por uma intensa utilização de recursos humanos. Em nenhuma delas houve a 

preocupação com o desenvolvimento e a utilização de técnicas mais racionais e produtivas 

que forçassem uma maior qualificação da mão-de-obra e uma melhor utilização dos 

recursos.64 

Na segunda metade do século XIX, a escassez relativa de mão-de-obra se constituiu 

num grande impasse ao crescimento da economia brasileira. A abolição da escravatura 

apresentava-se como uma questão fundamental, dividindo opiniões. Havia, de um lado, os 

que argumentavam que a libertação dos escravos traria benefícios para o empresário que 

não mais necessitaria imobilizar grandes quantidades de capital, quer seja na compra, quer 

                                                           
64 A cultura extensiva do café no sul e o extrativismo da borracha na região amazônica eram atividades 
econômicas que padeciam com a falta de técnicas adequadas de produção. Ambas requeriam enormes 
quantidades de mão-de-obra sem qualificação, o que justificava o desinteresse por um sistema de educação 
universal e de formação profissional. E o extrativismo da borracha em seringais nativos – se antes floresceu 
por conta de ser a Amazônia a única região produtora daquela matéria-prima em todo mundo – com a entrada 
da produção dos seringais cultivados da Malásia com tecnologia agrícola mais aperfeiçoada, logo perdeu a 
importância relativa e entrou em declínio. Sem formação para se engajar em outros ramos da produção, o 
seringueiro foi abandonado à própria sorte, em situação de extrema pobreza. 
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na manutenção da força de trabalho escrava. Do outro lado, os que defendiam a 

continuidade do sistema escravista, considerando que o escravo representava um tipo de 

capital ou de riqueza que deveria ser preservado. Desse ponto de vista, a extinção das 

relações de produção com base no trabalho escravo levaria ao empobrecimento da classe 

produtora rural com conseqüências danosas à sociedade imperial como um todo. A 

realidade, porém, mostrou que a abolição acarretou algumas modificações na forma de 

organizar a produção e na intensidade da mobilização dos fatores sem, contudo, significar 

graves prejuízos à dinâmica do processo de acumulação e concentração de capital nas mãos 

da elite agrária imperial nem, tampouco, em melhorias nas condições materiais de vida dos 

trabalhadores que se libertavam do jugo da escravidão. 

Na região açucareira, uma boa parte dos escravos recém-libertos que abandonaram 

os seus antigos locais de trabalho enfrentou sérias dificuldades para sobreviver. As áreas 

urbanas próximas aos locais de produção caracterizavam-se em grande monta pela baixa 

densidade demográfica e tinham dificuldades de absorver o excedente de mão-de-obra 

procedente dos engenhos de cana. Essas dificuldades derivavam do baixo nível de atividade 

econômica do setor urbano. Produção manufatureira insignificante, pouca atividade 

comercial e de serviços interagiam com um diminuto mercado consumidor interno e na sua 

relação com a zona rural. O resultado prático era que apenas uma fração muito pequena dos 

ex-escravos saía dos limites do engenho. Essas barreiras à mobilidade da mão-de-obra 

reforçavam o poder de barganha dos senhores de engenho na contratação de uma boa 

porção da antiga força de trabalho escrava, com uma média salarial de subsistência que 

significava para àqueles senhores um nível de dispêndio menor do que tivera à época da 

escravidão. A abolição da escravatura significou, neste caso, uma diminuição dos custos 

com a força humana de trabalho. 

A indústria açucareira, nos anos que antecederam a abolição formal, tinha se 

beneficiado com investimentos estrangeiros quase sempre de origem inglesa, que por aqui 

aportavam atraídos com a rentabilidade garantida pelo governo. Essas inversões trouxeram 

transformações técnicas, traduzidas em melhores máquinas e equipamentos que 

contribuíram para amortecer o impacto da liberação do trabalho escravo, não provocando 

qualquer mudança sensível no perfil de distribuição da riqueza. 
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Impacto maior, entretanto, a abolição trouxe à indústria cafeeira. Sendo a lavoura do 

café realizada principalmente com base no trabalho escravo, a libertação deste foi bastante 

desfavorável, do ponto de vista da oferta da força de trabalho nas mãos dos barões do café. 

Compensar as perdas sofridas com a abolição só foi possível a custos muito altos, mediante 

a formação da corrente migratória de origem européia, particularmente para a região 

produtora de São Paulo, já citada. Ao contrário da região açucareira, a relativa abundância 

de terras cultiváveis no sul e sudeste do país tornava possível ao ex-escravo se estabelecer 

tanto na lavoura cafeeira quanto na atividade de subsistência. Tal flexibilidade tornava os 

salários pagos na região relativamente mais elevados. A abolição significou, neste caso, 

uma relativa redistribuição da riqueza em favor da mão-de-obra assalariada.65 

A formação econômica brasileira é composta pela inserção do seu espaço 

geográfico e da população que o habita no capitalismo comercial controlado pelos 

europeus. O seu processo de independência se dá com a formação de um império com 

grande base territorial, sem abrir mão das relações escravistas que permaneceram vivas por 

mais de meio século após sua independência. 

As colônias que formavam a América Latina e que conseguiram suas 

independências no início do século XIX mostravam realidades diferentes da brasileira. 

Nelas, quase sempre a independência esteve associada à abolição da escravatura. Os 

Estados Unidos, por sua vez, adentraram o século XIX adotando medidas semelhantes às 

dos países centrais europeus. Essas medidas, que contribuíram para a ascensão daquele país 

ao seleto grupo dos países centrais industrializados, assumiam pelo menos duas ordens de 

preocupação. A primeira refere-se à democratização do acesso à terra. Ao contrário dos 

países europeus, que efetuaram a distribuição das terras agrícolas por meio de reformas 

agrárias, os norte-americanos preferiram um processo de ocupação baseado, 

principalmente, na pequena propriedade familiar. Ademais, constituíram as primeiras redes 

públicas de educação em massa e se lançaram em busca da industrialização pesada 

(BENJAMIN, 2003). 

                                                           
65 Isso, segundo consta, causou algum impacto negativo. O aumento salarial relativo levou a um 
afrouxamento na utilização da força de trabalho. Ganhando naquele momento em dois ou três dias de trabalho 
o suficiente para garantir o seu sustento semanal, o antigo escravo muitas vezes preferia sentir a sensação da 
ociosidade que continuar trabalhando para receber uma remuneração que superasse as suas necessidades 
básicas, quando já tinha conseguido o suficiente para o seu sustento (FURTADO, 1998). 
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Situação bem diferente encontrava-se no Brasil. Em termos de sua organização 

política e social, o país continuava a adotar o modelo de produção com base nos latifúndios, 

sustentado por relações de trabalho escravistas. A Lei de Terras de 1850 propiciou uma 

anti-reforma agrária beneficiando os grandes proprietários de terra, em detrimento dos 

pequenos produtores rurais. Durante todos os sessenta anos do reinado de D. Pedro II, o 

sistema de escola pública não se modernizou e o país não logrou se industrializar. 

Superamos a escravidão de uma forma muito conservadora. 

Abolido o trabalho escravo, praticamente em nenhuma região houve modificações 

de importância na forma de organizar a produção ou mesmo no perfil de distribuição da 

renda nacional. Não havendo mudança substancial das condições de vida da nova força de 

trabalho nem perda significativa para a oligarquia rural, nenhum interesse mais especial 

pela educação e pela tecnologia foi observado. De qualquer forma, o aumento da 

importância relativa do setor assalariado foi, indubitavelmente, o fator de maior relevância 

na economia de transição do Império para a República brasileira. 

 Em todos os períodos de prosperidade, nos apogeus dos ciclos econômicos, da era 

colonial à primeira fase da República Velha, não parece ter havido nenhum estímulo à 

educação, à ciência e à tecnologia na formação econômica e social brasileira. A educação, 

no período que sucedeu à independência, refletiu sua subordinação à forma de produzir 

inspirada na teoria ricardiana das vantagens comparativas.66 

 

2.3.3 Império e República 

 

A mudança da corte portuguesa para o Brasil no início do século XIX significou a 

transferência de pai para filho do aparato institucional de um reino, mantendo na mesma 

linhagem o regime monárquico anterior. Isto não queria dizer que a independência formal 

se dava sem algumas tensões. A luta pela afirmação da hegemonia do Centro – a corte 

imperial no Rio de Janeiro – sobre as províncias é um exemplo disso. A partir de 1840,  a 

pax imperial com a supremacia do Centro incluía o concerto entre o imperador e os barões 

do café, condutores hegemônicos do processo político e um consenso com a elite 

proprietária de terras e de escravos. O Império foi, essencialmente, a conjugação do 
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latifúndio com o escravismo. Essa monarquia agrária, erguida sobre o trabalho escravo 

exportava para Europa produtos tropicais e importava produtos acabados principalmente de 

origem inglesa e francesa (PESAVENTO, 1994). 

Quando do início do Segundo Reinado, em 1840, e no decorrer de toda a segunda 

metade do século, a trajetória do Império se dava por uma série da transformações 

econômicas, sociais, políticas e culturais. Enquanto na Europa, a Inglaterra, nação pioneira 

no desenvolvimento do capitalismo industrial, condenava o tráfico negreiro no mundo, o 

Brasil imperial permanecia escravista. Combinando ações agressivas com ações 

diplomáticas, os britânicos, que tinham sólidos interesses econômicos no Brasil, forçaram o 

governo imperial a extinguir o tráfico negreiro em 1850, conseguido através da 

promulgação da Lei Eusébio de Oliveira (PESAVENTO, 1994: 11). 

A extinção do tráfico negreiro gerou o problema da escassez da mão-de-obra com a 

conseqüente elevação do preço da força de trabalho escrava, comprometendo seriamente a 

produção agrícola, com a predominância da produção de café, principal fornecedora para o 

mercado mundial. A solução encontrada para a crise de braços que se abateu sobre o regime 

imperial foi a importação da mão-de-obra européia – italiana, alemã, espanhola e mesmo 

portuguesa – parte dela subsidiada pelo governo, parte pelos barões do café. 

No Brasil Império, os aspectos negativos da escravidão foram acentuados com o 

início da indústria manufatureira, ocasião em que os escravos mostraram certa habilidade 

somente para as atividades secundárias e ancilares e devido a sua baixa formação escolar, 

pouca aptidão para as tarefas mais complexas e delicadas do processo produtivo que  

requeriam maior conhecimento técnico qualificado. Tal situação seria atenuada com a 

corrente migratória de origem européia que se intensifica na segunda metade do século 

XIX, mas que não rompeu o atraso tecnológico que o uso do trabalho escravo representava 

para a incipiente indústria local. Todavia, naquele período já passava a ocorrer a 

implantação de grandes fábricas têxteis, utilizando-se de insumos importados, 

principalmente bens de capital, em São Paulo, Minas, no Estado do Rio de Janeiro e na 

antiga capital federal do Rio de Janeiro, que iriam exercer profunda influência tanto na 

configuração física e arquitetônica da região como no perfil da mão-de-obra migrante 

                                                                                                                                                                                 
66 Para uma visão mais ampla, vide Romanelli (1997) e Nosella (1993) 



 {PAGE  } 

envolvida. Todo esse movimento passa a exigir maior qualificação da força de trabalho e 

conseqüentemente, mais educação e formação profissional. 

 A substituição progressiva da mão-de-obra escrava pelo trabalho livre que se 

verificou no país depois de 1850, culminando com o fim local do trabalho escravo, abolido 

oficialmente em 1888, não eliminou a segregação social e o desprezo pelo mundo do 

trabalho mantidos pelas elites. Do ponto de vista econômico, a abolição da escravatura 

drenou boa parte dos capitais antes utilizados no tráfico de escravos para os investimentos 

diretos em empresas industriais, bancos, companhias de navegação e de mineração, 

serviços públicos de transporte e energia, até a construção de estradas de ferro. Inicia-se 

uma particular dinâmica capitalista brasileira, que mesclará períodos de crise e de 

prosperidade e terá conseqüências duradouras na economia nacional. 

Em termos políticos, a substituição progressiva do regime de escravidão pelo 

trabalho livre delimitou um espaço de disputa entre forças reacionárias e reformadoras. Em 

1868, no seio de uma reforma ministerial promovida pelo imperador, decretou-se a 

dissolução da Câmara e um novo partido liberal se tornou responsável por um amplo 

programa de reformas que incluía, pela primeira vez, a proposta de abolição da escravatura 

no país (PRADO JR., 1977). 

Conquanto se observasse, ocasionalmente, períodos de prosperidade das forças 

produtivas nacionais, isto não significava que o desenvolvimento econômico do Império 

fosse marcado por bases sólidas de sustentação interna. Os investimentos em estradas de 

ferro e companhias de navegação, que compunham os mais importantes fluxos de capitais 

que se instituíram no país, eram controlados principalmente por empresas estrangeiras de 

origem inglesa e constituíam uma das principais fontes de acumulação capitalista 

internacional. 

 Outro importante fator de acumulação de capital derivou de uma externalidade – os 

fatores climáticos que tiveram profunda influência na questão regional, no final do século 

XIX. Na época do Brasil Império, a grande seca do nordeste do Brasil, entre 1876 – 1878, 

foi a grande responsável pela onda de fome que assolou aquela região e que expulsou 

grande parte dos sobreviventes para as outras regiões do país. O grande desmatamento 

provocado pelo cultivo intenso de algodão é considerado por alguns como o grande vetor 

da seca. O fim do período de prosperidade no cultivo de algodão representou a desocupação 
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de grande parte da população sertaneja que, devido às condições climáticas adversas, se viu 

obrigada a abandonar seus lares e vagar pelas cidades e feiras mais prósperas à procura de 

emprego ou da assistência pública ou, ainda, deslocando-se para terras mais distantes 

(DAVIS, 2002). 

 O agravamento da fome acabou por provocar a reação do governo imperial, 

preocupado com a ameaça de instabilidade que se delineava no horizonte próximo, cujos 

sinais já tinham sido sentidos com os saques de dinheiro e de comida nas cidades onde as 

hordas de retirantes faziam incursões predatórias. Acabou-se por aprovar um plano para 

transportar os retirantes, às custas do Império, indo uns para as províncias gomíferas 

necessitadas de mão-de-obra na Amazônia e outros para o Rio de Janeiro e o sudeste, para 

ajudar a incrementar a crescente produção cafeeira (DAVIS, 2002). 

 A grande seca só terminou de fato em 1880, quando as chuvas devolveram a 

fertilidade ao sertão, após o estio de quase cinco anos, tempo suficiente, no entanto, para 

dela se aproveitarem alguns arrivistas da classe dominante do nordeste e instituir a 

“indústria da seca”, empresa mais lucrativa do que a produção dos produtos regionais, que 

se encontrava em declínio.67 A venda de escravos para o sul e a exportação de mão-de-obra 

servil para a Amazônia gerou um repentino surto de prosperidade naquelas regiões. Mas, o 

espetáculo brutal do comércio de escravos reacendeu o ânimo popular que passou a lutar 

pela abolição, que aconteceria um pouco depois, quando do fim do Império. 

 A monarquia brasileira, herança do tempo colonial, tornou-se incompatível com o 

desenvolvimento do capitalismo no país. O Império tinha sido, até então, a continuação da 

colônia, quanto ao fluxo de renda para o exterior até a metade do século XIX (SODRÉ, 

1989). Nas áreas onde as relações capitalistas se desenvolveram, cresceu o trabalho 

assalariado e a pressão para a eliminação do trabalho escravo. A República que se seguiu 

encarnava o regime político que reunia melhores condições para instaurar a ordem jurídico-

institucional que viria facilitar as relações de dominação-subordinação, com a queda do 

regime imperial se dando através de golpe militar. O Brasil contava à época da 

proclamação da República com uma população de 14 milhões de habitantes, e no decênio 

                                                           
67 Dela se beneficiou, por exemplo, uma firma comercial inglesa, sediada em Fortaleza, que faturou alto, tanto 
com o fornecimento de mantimentos para o governo, como com o transporte de um grande número de 
migrantes para a Amazônia, a bordo de sua própria frota mercante (DAVIS, 2002: 100). 



 {PAGE  } 

que se seguiu, um franco saldo no comércio exterior possibilitava a acumulação de capital 

no país. 

 

2.3.3.1 O desempenho do sistema de trabalho assalariado 

 

Até fins do século XIX, a moeda de troca internacional era o ouro – um legado do 

período mercantil – quando começou a ser progressivamente substituída por outras com as 

quais tinha garantida sua convertibilidade. Entre os vários impactos provocados pelo novo 

sistema econômico com base no trabalho assalariado e na adoção de outras moedas que não 

o ouro como valor de troca internacional, vamos encontrar as mudanças nas relações 

internacionais de troca. O padrão-ouro e o equilíbrio fiscal eram dois dos princípios 

fundamentais do liberalismo do início dos 1900. 

O princípio que norteava o padrão-ouro era o de que cada país devia ter uma reserva 

em metal suficiente para cobrir ocasionais déficits em sua balança de pagamentos. Isso 

funcionava satisfatoriamente nos países de grande riqueza industrial. Entretanto, economias 

como a brasileira, altamente dependentes de exportações de produtos agrícolas e matérias-

primas de baixa elasticidade-preço, e importadoras de bens duráveis e não-duráveis de 

consumo com alta elasticidade, ficavam muito vulneráveis às oscilações do mercado 

externo. O elevado coeficiente de importação dessas economias levava a desequilíbrios na 

balança de pagamentos que provocava oscilações nos índices de preços internos. A 

desvalorização da moeda nacional, ao tempo em que favorecia as exportações aumentando 

suas vendas no mercado externo, tornava mais caros os produtos importados e coeteris 

paribus podia, numa situação de curto prazo, diminuir a base de arrecadação do governo 

com a queda no valor do imposto de importação. 

No caso brasileiro, os constantes desequilíbrios em sua balança de pagamentos 

faziam com que os governos adotassem políticas que seguiam os fundamentos da teoria 

monetária clássica, levando-os a se submeter às regras que prevaleciam na Europa 

desenvolvida, entre as quais, a de deixar as oscilações monetárias ao sabor do mercado sem 

intervenção. Como a realidade econômica brasileira era bastante distinta da dos países 

europeus, essas regras tinham resultados diferentes dos que se observavam nas experiências 

do Velho Mundo.  
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A existência de um excedente da mão-de-obra dentro do país, somado ao fluxo 

migratório, permitiu que a produção de café aumentasse sem que esse aumento se refletisse 

significativamente no nível real dos salários. O aumento do salário médio observado na 

época era apenas o resultado da transferência da mão-de-obra da atividade de subsistência 

para a produção voltada para a exportação, pois, os ganhos de produtividade realizados no 

âmbito da agricultura cafeeira eram retidos pelo empresário rural. Esses aumentos de 

produtividade eram de origem puramente econômica, refletiam as oscilações dos preços do 

café no mercado internacional e não guardavam correlação alguma com o aumento de 

produtividade que poderia advir com a adoção de uma técnica de produção mais nova e 

mais eficaz, ou da intensificação do processo produtivo, através da utilização de maior 

quantidade de capital por unidade de mão-de-obra ou de terra  (PRADO JR., 1977). 

Não havendo aumento da produtividade do trabalho, não existia uma pressão 

ascendente sobre os salários da mão-de-obra que convencesse o empresário rural a ter 

maior interesse em desenvolver novas técnicas que provocassem um aumento da mais-valia 

relativa advinda do aumento da produtividade. Este contentava-se, quando necessário, em 

adotar a cultura extensiva para satisfazer aos aumentos da demanda por seus produtos. 

Como havia abundância de terras férteis nas regiões produtoras, o empresário utilizava-se 

da técnica de cultivo exaustivo do campo. Quando lhe interessava ampliar a oferta, bastava 

aumentar a produção ocupando maior quantidade de mão-de-obra. Quando a fertilidade do 

solo se esgotava e seu rendimento desaparecia, substituía por outras terras de maior 

fertilidade. Essa prática já tinha sido abandonada em grande parte da Europa desde a época 

da baixa Idade Média, tempo em que foi substituída pelo rodízio de campos, mas no Brasil 

será utilizada ainda durante décadas 

Os lucros dos empresários rurais originavam-se, portanto, tão somente das 

elevações dos preços internacionais do café. Assim, as baixas nas cotações do café, via de 

regra, geravam um desequilíbrio na balança de pagamentos que era corrigido através de 

mecanismos de reajustes da política cambial (PRADO JR., 1977). A correção do 

desequilíbrio, via mudanças na taxa de câmbio que levava à desvalorização da moeda 

nacional, garantia a margem de ganho dos exportadores, que podiam vender mais a preços 

menores e também encareciam as importações, diminuindo a sua demanda ao nível interno. 
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Assim se conseguia corrigir o desequilíbrio externo sem se recorrer ao uso dos escassos 

recursos cambiais disponíveis. 

A desvalorização cambial premiava os exportadores, potenciais vendedores de 

moeda estrangeira que as recebiam como pagamento dos seus negócios e contribuíam, 

dessa forma, para a correção dos desequilíbrios na balança de pagamentos. A correção 

desse desequilíbrio externo era, em última análise, um processo de transferência de renda 

dos que consumiam as importações para os que proviam as exportações, ainda que parte 

dos que pagavam as importações eram também exportadores. A parte principal dessas 

transferências atingia principalmente a grande massa de consumidores de artigos 

importados. No fim do século XIX e começo do século XX, metade das importações 

brasileiras era composta de bens de consumo de massa – alimentos e tecidos –, produtos 

que, dadas as suas características, seus volumes de importações se contraíam menos, mais 

difíceis que eram de ser substituídos, a curto prazo, pela produção local. 

Na economia exportadora de produtos primários brasileira, no caso de uma baixa 

nos preços desses produtos ameaçar a margem de lucratividade dos empresários e estes, não 

podendo responder a essa ameaça com uma baixa significativa na massa salarial, já que esta 

não se ampliava nos períodos de prosperidade, só restava a contração na oferta com a 

redução da produção. Isto, porém, não era assim tão fácil de ser conseguido, dada a 

natureza da produção na lavoura cafeeira. Sendo uma cultura de ciclo longo – em torno de 

cinco anos – plantar café significava uma grande imobilização de capital. Diminuir a oferta 

no curto prazo significava o abandono das plantações, o que acarretaria graves prejuízos 

aos empresários rurais. E para a economia como um todo, as perdas seriam ainda maiores. 

A população que deixasse de trabalhar nos cafezais não conseguia ocupação em outras 

atividades econômicas, praticamente inexistentes devido à monocultura, e tendia a 

deslocar-se para a economia de subsistência ou para o setor de serviços nas cidades 

(PRADO JR., 1977). 

Nessas condições, era compreensível que a economia procurasse manter o nível de 

emprego e de produção nos períodos de crise cíclica. O processo de depreciação cambial 

provocava uma transferência de renda que assumia várias formas. O setor urbano terminava 

sendo um dos núcleos mais prejudicados. A desvalorização da moeda, que no nível interno 

tendia a levar a um processo inflacionário, afetava a todos aqueles que, vivendo de salários 
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e ordenados, eram grandes consumidores de produtos básicos importados, particularmente 

gêneros alimentícios e artigos de vestuário.  

 

2.3.3.2 A política cambial e a questão do trabalho 

 

A depreciação cambial estendia os seus tentáculos em várias direções.68 Um de seus 

efeitos referia-se à questão das finanças públicas. O imposto de importação, controlado pelo 

governo, estava vinculado a uma taxa de câmbio fixa que, com a depreciação, reduzia o 

valor real do imposto arrecadado e obrigava o governo a emitir moeda para cobrir a perda 

da arrecadação, bem como para financiar o déficit público, o que provocava a inflação. A 

desvalorização cambial também obrigava o governo a drenar parte de sua arrecadação para 

o pagamento do serviço da dívida externa, desviando recursos que poderiam ser aplicados 

nos serviços públicos necessários ao bem-estar social. 

Para conter a desvalorização cambial e honrar seus débitos com os credores 

internacionais, o governo recorria a novos empréstimos no exterior, aumentando com isso a 

participação do serviço da dívida nas despesas públicas e dificultando sua capacidade de 

investimento na área social e de serviços públicos. Estabelecia-se, portanto, uma estreita 

correlação entre dívida externa, déficit orçamentário, emissão de moeda e os saldos 

negativos nas transações correntes da balança comercial, através das flutuações da taxa de 

câmbio. A cobertura do déficit mediante a emissão monetária criava a pressão inflacionária, 

mais sensível nas zonas urbanas que tinham as suas economias mais monetizadas, do que 

nas zonas rurais. Assim, a depressão externa provocada por uma baixa nos preços dos 

produtos exportáveis gerava internamente um processo inflacionário que redistribuía a 

renda nacional, em maior ou menor grau, a favor dos empresários que controlavam a 

economia. 

A depreciação cambial acompanhada da aceleração do processo inflacionário irá 

corroer a massa salarial e criar uma forte tensão social sobre os trabalhadores. A 

intranqüilidade política que se seguiu fez com que Joaquim Murtinho, então Ministro da 

                                                           
68 Não é objetivo desse trabalho a análise macroeconômica exaustiva de todas as variáveis que integram, de 
modo geral, a formação econômica brasileira. Entretanto, algumas dessas variáveis devem ser observadas 
com mais vigor e verificadas as suas relações com as questões específicas da educação, da ciência e da 
tecnologia, espinha dorsal desta obra. 
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Fazenda do governo de Campos Salles (1898 – 1902), passasse a adotar uma série de 

medidas para reduzir a inflação nascida do desequilíbrio da balança de pagamentos e 

restabelecer o crédito. As novas medidas feriam os interesses dos grupos exportadores, 

antigos beneficiários da política de desvalorização cambial, e desenhava uma contraposição 

que vinha de uma emergente classe média urbana composta de funcionários públicos civis e 

militares, de empregados no setor comercial, dos trabalhadores assalariados urbanos e 

rurais, somados à resistência dos produtores rurais associados ao mercado interno e, 

sobretudo, das empresas estrangeiras concessionárias dos serviços públicos, todos vítimas 

diretas da depreciação da moeda. A ascensão no cenário político desses novos grupos 

sociais reduziu de forma considerável o poder de controle, antes exercido pelo grupo dos 

exportadores sobre o governo central (PRADO JR., 1977). 

 Os ganhos auferidos pela elite brasileira com a inflação neutralizaram qualquer 

tentativa de distribuição da renda para os pobres. A inflação não é neutra em si mesma. A 

elevação simultânea no nível dos preços é uma manifestação do fenômeno da luta entre 

grupos sociais pela redistribuição da renda nacional. Constitui uma arma poderosa que os 

empresários, de um modo geral, dispõem para sustentar os seus ganhos e ainda aumentar 

sua fatia no bolo da riqueza nacional. Assim, a elevação dos preços de exportação, como a 

que ocorreu com os preços do café, no final dos anos 1840, se traduziu inicialmente em 

maiores ganhos para a classe proprietária que detinha os estoques dos produtos, para os 

produtores em si e para os revendedores. Estes ganhos estimularam os produtores a 

aumentar a área de plantio, o que vai compor a elevação da oferta nos próximos três ou 

cinco anos, tempo médio de maturação das colheitas. Naquele momento, com a ameaça de 

superprodução, o excedente agrícola de exportação teve que enfrentar o novo teste do 

mercado. 

Após 1889, os novos governos estaduais passaram a desempenhar um papel 

fundamental no campo da política econômico-financeira. A reforma monetária de 1888 

concedeu o poder de emissão monetária a bancos regionais, abrindo repentinamente uma 

grande corrente creditícia. Seguiu-se um grande movimento na atividade econômica até 

então não experimentada no país. A grande expansão da base monetária resultante causou 

enorme pressão sobre a balança de pagamentos com conseqüência sobre a taxa média de 

câmbio que declinou quase 70% durante a década de 1890 (PRADO JR., 1977). 
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 Em síntese, na segunda metade do século XIX, a economia brasileira mergulhava no 

mar das transformações de uma economia escravista, característica das grandes plantações, 

para emergir numa economia com base no trabalho assalariado industrial. A 

industrialização que se iniciava efetivamente no país, na primeira metade do século XX, 

transformou-o no palco da migração do modelo primário-exportador para o modelo de 

substituição de importações, sem contudo perder a importância como país exportador de 

matérias-primas e produtos agrícolas. Continua a ter uma relativa dependência do setor 

externo no processo de capitalização e de investimento, do endividamento externo e da 

desvalorização cambial combinada com inflação, para atrair investimentos que promovam 

o crescimento econômico e possibilitem o combate aos seus problemas sociais e 

econômicos. A industrialização, no entanto, tornou mais intensa a urbanização das cidades, 

particularmente para o Estado de São Paulo onde foi intenso o fluxo migratório tanto 

interno, vindo do Nordeste, quanto dos imigrantes europeus. 

 

2.3.3.3  A educação brasileira no Império e na República Velha 

 

O processo de transição da economia escravista para o regime de trabalho 

assalariado nos anos que antecederam a proclamação da República, em 1889, fez emergir 

uma gama de problemas no campo dos serviços públicos da educação e da formação 

profissional, da saúde e da administração financeira e bancária. O tipo de escola que 

predominava naquela ordem social consistia nas escolas criadas nos tempos coloniais e as 

quais se adicionaram algumas escolas de nível superior, entre as quais estavam a Academia 

Real Militar, a Academia Real da Marinha, os cursos médico-cirúrgicos da Bahia e do Rio 

de Janeiro, de Química, de Agricultura e de Economia Política, este último obra de José da 

Silva Lisboa, Visconde de Cairu. A independência política não modificou, na essência, o 

quadro do ensino no país. Os letrados do país passaram a desempenhar na nova ordem 

política papel de relevante importância, com a ocupação dos cargos administrativos e 

políticos. Com a criação das Faculdade de Direito de São Paulo e Recife, ambas na década 

de 1820, e somando-se aos cursos de Medicina, Engenharia e Artes, forjou-se um ensino 

que vai influir na formação dos quadros superiores do Império (ROMANELLI, 1997). 
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No tocante à educação, a Constituição da República de 1891 sedimentou o sistema 

de ensino que reservava à União a manutenção de instituições de ensino superior e 

secundário nos Estados, enquanto cabia aos governos estaduais cuidar da educação primária 

e, na prática, também o ensino profissionalizante, que compreendia as escolas normais para 

as moças e as escolas técnicas para os rapazes 

Em fins dos anos 1800 e princípio dos 1900, o Brasil tinha como principal política 

educacional a universalização do ensino pela democratização do ensino primário. Apenas 

no discurso. Na prática, essa universalização foi apenas parcial, nunca foi assumida como 

uma política efetiva. Isto, se por um lado trazia a vantagem de disseminar a idéia de um 

sistema de ensino primário público, gratuito e laico e de experimentá-la através das escolas 

normais e dos grupos escolares, por outro, tinha a desvantagem maior de ser “insensível ao 

mundo do trabalho”, uma educação “parcial, mutilada” (NOSELLA, 1998: 167).  

O período que sucedeu a independência política do Brasil presenciou a 

diversificação da demanda escolar, passando a incluir parte da população que não pertencia 

à aristocracia rural com a qual passa a se relacionar como fornecedora de força de trabalho 

ocupada nas funções orgânicas burocráticas administrativas e intelectuais. Essa camada 

social aceitava a dependência da classe dominante cujos padrões ajudava a consagrar. 

Assim, embora existissem duas camadas distintas que necessitavam o mesmo tipo de 

educação, havia um sistema educacional dual com uma pequena parte da população, a 

classe dominante recebendo uma educação formal de qualidade, que passava pelas escolas 

secundárias acadêmicas e culminava com formação superior, enquanto a maior parte 

recebia uma educação popular ineficiente, em escolas primárias e profissionais descoladas 

da realidade e das necessidades da população, ou simplesmente não tinha acesso a qualquer 

tipo de educação. Estabelecer esta contradição torna-se necessário para se compreender o 

confronto entre as formas produtivas extrativistas e arcaicas, que necessitavam de mão-de-

obra sem qualificação ou escolaridade, e os métodos de produção modernos que requeriam 

um mínimo de inteligência e criatividade e, portanto, de boas escolas. A atividade 

extrativista traz em seu bojo uma cultura que contrasta com a cultura industrialista. 

Além da classe pobre, a abolição da escravatura provocou o surgimento de uma 

classe intermediária formada por intelectuais, padres, militares, uma incipiente burguesia 

industrial e todo um contigente de imigrantes que não comportava mais o caráter da escola 
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que era colocado, e a pressão sobre o modelo de ensino da 1ª República iria, aos poucos, 

minar o modelo dualista. 

Os princípios da república federativa passavam a garantir a autonomia dos Estados, 

reservando ao governo federal uma parte da tarefa educacional para a população sem 

interferir no direito de autonomia dos Estados na montagem de seus sistemas de ensino. Tal 

fato criou um outro tipo de dualidade. Sendo as disponibilidades de recursos em cada 

Estado bastante distintas, era evidente que as disparidades econômicas regionais 

influenciassem no tipo e na qualidade do ensino que era oferecido, aumentando a distância 

já existente entre os sistemas escolares estaduais. Os Estados que detinham maior poder 

econômico e político determinavam o destino político da nação e encontravam-se em 

melhores condições de fornecer mais recursos para aumentar a eficiência do aparato 

educacional em prejuízo das regiões mais pobres, afastadas da possibilidade de qualquer 

tipo de ingerência nos destinos do país. 

Esse liberalismo educacional que resultou do liberalismo político e econômico 

dominantes contribuiu para o agravamento das desigualdades regionais, em seus aspectos 

sócio-econômico e cultural, com a educação e a cultura tomando impulso nas regiões como 

o Sudeste – notadamente São Paulo – e o resto do país guardando os traços de vida 

econômica, social e cultural predominantes nos tempos coloniais e mesmo no Império. As 

oligarquias rurais que detinham o poder regional faziam leis sobre a educação e projetavam 

no sistema escolar a mesma ideologia forjada nos regimes anteriores, com a pretensão de 

conservar a “educação para o ócio”. Essa educação para o ócio era reforçada pela falta de 

estrutura econômica do país e pelo desinteresse da população, que considerava o ensino 

profissionalizante uma herança do regime escravista, que não favoreceu a oferta de uma 

educação técnica o suficiente para suprir a escassez de demanda por mão-de-obra 

qualificada. Tal situação iria permanecer praticamente durante toda a primeira metade do 

século XX. Uma economia de base agrícola assentada sobre a grande propriedade e a 

monocultura, com técnicas arcaicas de cultivo que incluíam o uso intensivo do solo, não 

considerava a educação um fator importante. Essa foi uma razão para o alto índice de 

analfabetismo do país na época  (ROMANELLI, 1997). 

Uma economia que não fazia exigências de uma escola de maior qualidade, uma 

herança cultural nascida e criada nos moldes do pensamento europeu, uma estratificação 
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social composta, à época colonial, predominantemente por proprietários de terras e 

escravos, que destinava à escola apenas parte da aristocracia ociosa, uma demanda social de 

educação como forma de adquirir status e notoriedade, depondo contra o trabalho que não 

fosse intelectual, a interação de todos estes fatores contribuíram para a perpetuação do 

atraso educacional e tecnológico do país naquele período. Esses fatores só começarão a 

fazer exigências diferenciadas à escola mais adiante. Na fase seguinte, que marcou o 

desenvolvimento brasileiro com base na participação intensiva do Estado na economia, a 

herança cultural contribuiu negativamente na mentalidade, tanto dos organizadores quanto 

dos usuários da escola e aumentou a defasagem entre educação e desenvolvimento devido à 

pouca incidência da pesquisa e acentuada atividade de ensino no sistema educacional 

(ROMANELLI, 1997). 

A revolução tecnológica ocorrida no final do século XIX destacou, nos países 

centrais, o papel do Estado como promotor da educação pela via da “escola pública, 

universal e gratuita” (ibid.: 59). As demandas da nova sociedade industrial tornaram 

imprescindíveis a leitura e a escrita como condição prévia a uma melhor colocação no 

mercado de trabalho. A atuação do Estado na área educacional respondia às aspirações do 

capitalismo industrial e sua revolução tecnológica, que necessitava ampliar o conhecimento 

em amplas camadas da população tornando-as capazes de compor o mercado consumidor 

dos produtos industrializados. 

A revolução que varreu o Brasil na década de 1930 também teve impacto na 

educação. Mas nossa condição de economia dependente determinou um tipo de educação 

bem diferente da praticada nas nações já industrializadas. Na estrutura oligárquica 

brasileira, a necessidade de instrução não era sentida na mesma intensidade. Não gerando, 

praticamente, nenhuma tecnologia de “marca nacional”, o sistema de ensino oferecido 

visava apenas reduzir as altas taxas de analfabetismo em vigor. O aparente desinteresse pela 

educação na economia agrária que antecedeu o movimento industrial encontra-se na baixa 

densidade demográfica e no baixo índice de urbanização das cidades brasileiras.  

Com o movimento industrializante, a demanda social de educação cresceu e 

pressionou pela expansão do ensino, mas tal não aconteceu de forma homogênea por todas 

as regiões geográficas do país. Os diferentes estágios das economias regionais definiam 

diferentes estágios da educação. A industrialização subdesenvolvida fortaleceu o dualismo 
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educacional – presença do analfabetismo e ausência de educação primária, gratuita e 

universal para grande parte da população ao lado de um sofisticado aparato educacional 

para as elites. A expansão do sistema escolar se processou de forma a proporcionar a 

distribuição das “oportunidades educacionais”, mas tal expansão obedeceu as normas 

próprias de uma sociedade desigual marcada por uma herança academicista e aristocrática 

(ROMANELLI, 1997: 61). 

O embate político-cultural que se realizava nos anos 1930, sobre o que o país 

representava na época na divisão internacional do trabalho – em sendo o extrativismo a 

atividade dominante – e qual a necessidade de se ter uma escola moderna que mudasse o 

modus operandi da sociedade com destino a um moderno sistema industrial. Essa educação 

é mutilada quando privilegia apenas a elite capitalista agrária e a burocracia com escolas 

que são centros de excelência. É uma educação dual no sentido da existência, de um lado, 

de uma educação informal para a maioria dos trabalhadores e, de outro, da educação formal 

e de qualidade que irá preparar uma minoria para intervir na construção de fábricas e de 

serviços urbanos e na administração estatal e na empresarial privada (NOSELLA, 1998). 

A ideologia liberal predominante no período imperial era incorporada aos ideais 

republicanos emergentes e intervinha também na educação. No plano político, os mesmos 

personagens do ancien régime encravaram-se como dirigentes no novo regime republicano. 

E a educação também era impregnada com a doutrina liberal. 

A forma didática da política educacional da República Velha era representada pela 

Escola Normal. Essa escola preparava os profissionais da educação elementar que 

trabalhavam nos grupos escolares, nas escolas isoladas e na rede particular de ensino.69 

Excluía, no entanto, amplas camadas populares. Os estudantes dessas escolas eram em sua 

grande maioria as filhas dos fazendeiros, dos grandes negociantes, dos burocratas 

governamentais de alto nível e dos profissionais liberais bem-sucedidos. A Escola Normal 

reproduzia um ambiente cultural em que se desprezava qualquer tipo de trabalho. Essa 

cultura de rompimento com a questão do trabalho era alimentada pelas idéias que vinham 

das congregações religiosas e que se refletiam na formação do professorado brasileiro. 

Essas congregações, das quais muitas delas eram originárias da França, embora tenham 

contribuído para o surgimento de uma cultura de estudo, serviram também para manter a 
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idéia da distinção de classes e acabaram por servir aos objetivos da classe conservadora 

hegemônica da velha república (NOSELLA, 1998). 

 

2.4 A virada para o século XX 

 

2.4.1 O Brasil e o cenário internacional do início do século 

 

 A inserção do Brasil no sistema capitalista mundial se dava na condição de produtor 

especializado em artigos coloniais, que eram trocados principalmente pelos manufaturados 

ingleses ou pelos artigos de luxo franceses. O período que se inicia por volta de 1870 marca 

o fim da hegemonia britânica no campo mundial da produção industrial, cedendo o espaço 

em função do crescimento do poder dos Estados Unidos e da Alemanha e o acirramento das 

rivalidades interimperialistas que culminaram com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 

1918, conflito que marcou o fim de um imperialismo de velho tipo, calcado na expansão 

territorial de algumas potências com base nas guerras de conquista (SINGER, 1982: 348). 

O novo século marcou o momento da implantação progressiva da industrialização 

brasileira, bastante às custas de subsídios retirados da agricultura, consorciando os 

interesses dos próprios latifundiários. Foi a fase de transição do país de uma economia 

eminentemente agrícola para uma economia industrializada e representou a consagração do 

Brasil na condição de nação subordinada ao centro capitalista, que passava a ter nos 

Estados Unidos o principal representante da hegemonia capitalista, desbancando o 

predomínio britânico de até então. 

 As relações econômicas internacionais, a partir da década de 1860, mostravam que 

o saldo da balança comercial brasileira tornava-se positivo, parecendo indicar que nossas 

exportações eram suficientes para cobrir nossas necessidades de importação. O que ocorria, 

efetivamente, era que elas refletiam a situação de um exportador líquido de recursos, sob a 

forma de amortização de empréstimos e de pagamentos dos juros da dívida externa, 

problemas crônicos nunca solucionados. 

                                                                                                                                                                                 
69 Freqüentada, em sua maioria, pelos herdeiros das classes dominantes, as escolas normais funcionavam 
como uma espécie de caixa de ressonância das idéias liberais predominantes (NOSELLA, 1998). 
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 O saldo comercial positivo devia-se principalmente ao aumento da demanda 

internacional por café, produto de que o país era líder mundial. Para responder ao aumento 

da demanda por café, novas terras foram anexadas à produção e aumentou-se o uso da mão-

de-obra escrava que podia ser remanejada de outras províncias, sobretudo as nordestinas. 

Quando tornava-se cada vez mais difícil a mobilidade interna de mão-de-obra, o Brasil teve 

que enfrentar uma nova ordem de problemas que provinham da proibição do tráfico 

negreiro, em 1850, imposto pelos ingleses que detinham a hegemonia na navegação 

marítima. Como a taxa de natalidade da população escrava em cativeiro era menor que a 

sua taxa de mortalidade, a longo prazo, o crescente aumento da demanda por mão-de-obra 

encontrava o obstáculo da escassez da oferta provocado pela escravidão sem tráfico. O 

crescimento do mercado externo e o conseqüente aumento na demanda pela força de 

trabalho encarecia o preço da força de trabalho escrava e somente começou a ser resolvido 

com a imigração européia, estimulada pelos ventos da abolição da escravatura e a 

proclamação da República, em 1888 e 1889, respectivamente. Estes dois eventos deram 

maior destaque na posição relativa do Brasil perante o resto do mundo e ajudaram a criar o 

quadro institucional próprio a sua integração ao sistema capitalista internacional (SINGER, 

1982: 352). 

 A produção de bens coloniais dependia das condições ecológicas das quais países de 

clima tropical eram favorecidos, e o café era um exemplo de como um produto colonial 

tinha suas condições de cultivo propícias num país como o Brasil. A monocultura que se 

expandia, ampliava, por conseguinte, a parte que cabia ao setor externo da economia 

imperial, um setor em que se aplicam modernas técnicas de produção e que é quase isolado 

do restante da economia nacional. 

 A virada para o século XX, correspondente ao período da proclamação da República 

até os anos 1930, sedimentou a posição brasileira como exportadora de produtos primários, 

com tudo girando em torno de dois ou três produtos – café, açúcar e algodão. Entre estes, o 

primeiro era o único que gozava de uma condição de “quase-monopólio”.70 Era o café, cujo 

mercado não apresentava concorrentes que representassem maior ameaça, o único com 

potencial de crescimento. O algodão sofria, após a Guerra de Secessão, feroz concorrência 

                                                           
70 O termo “quase-monpólio” é aqui interpretado como uma situação em que a participação de um país líder, 
entre outros concorrentes, é de tal monta que lhe concede um poder de barganha capaz de dominar totalmente 
a determinação dos preços e das quantidades produzidas. 
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norte-americana e, o açúcar a concorrência da região caribenha e dos produtores de açúcar 

de beterraba do continente europeu (SINGER, 1982: 354). 

 O aumento do preço do café ainda na segunda metade do século XIX, derivado do 

poder de manipular preços de mercado, graças à condição de líder no mercado fornecedor, 

provocou uma grande mobilidade interna de escravos das regiões decadentes do Nordeste e 

dos canaviais de São Paulo. O esgotamento do processo de mobilidade e da suspensão do 

tráfico, elevou o preço da força de trabalho escrava e forçou a imigração européia (ibid.). 

Mas, o mundo do trabalho pouco sofreu com o problema da escassez de mão-de-obra 

escrava. 

 As condições climáticas exigidas para a produção cafeeira não permitiam o seu 

cultivo em países de clima temperado alguns dos quais, como a França e o Japão, estavam 

em pleno processo de industrialização, o que eliminava, de início, a concorrência européia e 

asiática. Os outros países produtores eram também economias periféricas, com capacidade 

limitada do desenvolvimento das forças produtivas sociais. 

 O café foi um produto agrícola que sofreu, durante o decorrer do século XIX, 

apenas uma transformação tecnológica significativa, que consistia na torrefação do grão em 

escala industrial, operação que antes era reservada ao consumidor, o que veio facilitar a 

rápida difusão do consumo (SINGER, 1982). 

 A borracha se tornou um outro produto importante na pauta de exportações 

brasileira, com a descoberta do processo de vulcanização por Charles Goodyear, em 1840. 

A partir de então, a hevea brasiliensis, um produto já conhecido há séculos pelos índios 

amazônicos, se transformou num importante item comercial na pauta de exportações 

brasileira. Naquele momento, toda a borracha existente era extraída dos longínquos 

seringais incrustados na floresta amazônica, transportada através das calhas dos rios para os 

portos de Manaus e de Belém, de onde tomava rumo ao mundo industrializado para ser 

transformada numa gama de produtos que iam do setor automobilístico ao de vestuário, da 

indústria bélica ao ramo hospitalar e que se tornaram possíveis graças aos avanços 

tecnológicos alcançados. O grande aumento no consumo desses produtos provocou, como 

seria natural, um boom de procura desse produto extrativo, uma das matérias-primas mais 

importantes no mundo do início daquele novo século. 
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 Sendo um produto extrativo, o aumento da oferta, no curto prazo, somente poderia 

ser conseguido com a exploração de novos seringais, situados em áreas cada vez mais 

distantes e de difícil acesso, o que contribuía para a elevação dos custos totais, através dos 

aumentos nos custos de produção e de transporte da matéria-prima. Como resultado, os 

preços da borracha cresciam no mercado internacional à medida que aumentava a sua 

procura.71 A elevação do valor do produto estimulou a busca de alternativas de produção 

em outros países, mas não no Brasil, onde a elite dominante aparentemente não se 

interessou em dominar o ciclo de produção racional da borracha. O monopólio que se 

estabeleceu com a venda do látex da seringueira amazônica despertou o interesse de alguns 

países industrializados, principalmente a Inglaterra que, demonstrando o senso de visão de 

futuro que faltou à elite brasileira que controlava a produção extrativa, decidiu livrar-se da 

incômoda posição de dependência de um produto extrativo não existente no âmbito de seu 

império. Para quebrar esse monopólio, os ingleses, em 1876, antes do boom da borracha do 

início dos anos 1900, através de agentes de Sua Majestade, contrabandearam cerca de 

setenta mil sementes da hevea brasiliensis para o cultivo experimental em estufas e 

posterior plantio racional das mudas nas colônias tropicais inglesas do Ceilão e da Malásia 

e posteriormente na colônia holandesa da Indonésia (SINGER, 1982: 361 e REIS, 1966: 

106). Essa foi a raiz de toda a imensa heveicultura oriental, cujo impacto se fez sentir 

somente trinta e cinco anos depois, em 1911, quando a produção de  borracha asiática é 

colocada no mercado internacional. Daí em diante, o declínio nos preços que se segue vai 

provocar a débâcle da produção brasileira.72 

 Fortemente influenciada pelo império britânico, a nação brasileira não se estimulou 

a desenvolver técnicas alternativas de cultivo da seringueira que possibilitariam o 

rompimento da cadeia extrativista. As elites locais se contentaram em viver o fausto 

temporário, enquanto a sua situação de monopolista permitia, sem se preocupar com o 

futuro. A falta de visão e a subserviência dessas classes tiraram do país uma vantagem 

comparativa importante. Esta miopia da estrutura de poder somente pode ser entendida à 

                                                           
71 Entre 1871 e 1910, o preço da borracha subiu 214%, pulando de 181 libras-ouro/ton. para 389 libras-
ouro/ton.  (SINGER, 1982: 361). 
72 Entre 1911 e 1920, o preço médio da borracha oscilou em torno de 252 libras-ouro/ton., caindo para 101 
libras-ouro/ton. no decênio 1921 – 1930 baixando mais ainda a partir de 1931 até atingir apenas 27 libras-
ouro/ton., ou cerca de 11% dos preços praticados vinte anos antes, no período de prosperidade da região 
amazônica (singer, 1982: 361). 
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luz do espírito do colonizado que se apoderava do empresariado local, colocando-o em 

consonância com o ideário das nações imperialistas. À Inglaterra interessava 

principalmente que o cultivo racional fosse estabelecido no âmbito de suas colônias. As 

tentativas posteriores de se plantar borracha no Brasil, nos estados do Pará e da Bahia, 

sempre por iniciativa estrangeira, não lograram ir além de movimentos cujo objetivo era 

quebrar o duopólio anglo-holandês no mercado da borracha. 

 Até o fim da Primeira Guerra Mundial, era a Inglaterra a maior exportadora de 

capitais para as regiões não desenvolvidas. Estas inversões tinham o objetivo de elevar a 

sua taxa de lucro e possibilitar seu domínio sobre os mercados internos das economias não 

industrializadas e das coloniais. Estes investimentos eram feitos através de empréstimos 

para o setor público ou em aplicação nos serviços públicos. As inversões britânicas no 

Brasil apresentavam uma contínua expansão, ainda que com taxas de crescimento 

diferentes por período. 73 

 Durante o Império, entre 1825 e 1889, o Brasil tomou dezessete empréstimos ao 

banco dos Rothschild, representantes da City of London. Destes, nada menos que dez foram 

destinados a pagar dívidas anteriores. Apenas dois foram endereçados a investimentos em 

infra-estrutura, um para pagamento da negociação sobre nossa independência e um para o 

financiamento da Guerra do Paraguai, e o restante constituindo a forma prática  da Grã-

Bretanha financiar nosso governo imperial. Como se pode observar, a forma de rolagem da 

dívida através de empréstimos para pagar empréstimos é parte integrante da formação 

econômica brasileira e compõe um dos fatores de perpetuação da pobreza no país. 

 Após 1890, os empréstimos públicos sofrem uma mudança de caráter, passando a 

ser utilizados com mais ênfase nas obras públicas – a construção de portos e ferrovias – e 

na manutenção das cotações internacionais do café, quando as receitas com as exportações 

diminuíam pela ação da redução do volume exportado ou dos preços, através do 

financiamento dos estoques reguladores. O governo não dispunha de recursos próprios para 

bancar estas políticas, o que tornava inevitável, de acordo com as suas pretensões, a tomada 

de novos empréstimos externos e o conseqüente crescimento do endividamento externo, 

apesar do total de pagamentos do serviço da dívida ter sido maior que os valores dos novos 

                                                           
73 Entre 1880 e 1890, as inversões cresceram 72,2%, entre os anos 1890 e 1913 atingiram o pico de 226% e 
declinaram, no período de 1913 a 1928, para cerca de 28% (SINGER, 1982: 364). 
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empréstimos.74 A continuada dependência financeira do exterior impunha ao país regras 

draconianas por parte dos credores, principalmente quando a falta de recursos internos 

forçava o país a suspender o pagamento do serviço da dívida externa. 

 As inversões privadas e o capital de empréstimo ingleses destinavam-se 

principalmente às ferrovias, onde não apenas financiavam os investimentos do governo 

como também a construção de vias próprias, chegando a controlar, em 1890, cerca de 25% 

de toda a malha ferroviária brasileira. Era também controlado pelos ingleses o comércio 

exterior onde se tornaram os principais exportadores de café e os mais importantes 

exportadores de produtos manufaturados, além dos bancos que financiavam essas 

atividades. Investiram também em tecelagens, na fabricação de calçados, linhas de coser 

etc. 75 

 O processo de substituição de importações iniciado em fins do século XIX contou, 

entretanto, com a reduzida participação do investimento direto inglês. Com o início do 

século XX, este quadro muda mais significativamente ainda. A crescente participação dos 

Estados Unidos no comércio com o Brasil foi um subproduto acidental da especialização 

brasileira na produção de café. Sendo o café uma bebida bastante apreciada pelo 

consumidor norte-americano, ao contrário dos ingleses, cuja preferência pelo chá é 

tradicional, era esperado que houvesse um estreitamento maior das relações dos brasileiros 

com os norte-americanos do que com os ingleses. E como reforço a esta situação, o 

investimento inglês de capital produtivo no processo de substituição de importações era 

também menor que a dos irmãos do norte. 

 

2.4.1.1 O início da ascendência dos Estados Unidos no mercado brasileiro 

 

 O período decorrido entre 1870 e 1918 marcou a disputa pela hegemonia da 

economia capitalista mundial entre a Inglaterra e as nações que iam completando os seus 

ciclos de industrialização, principalmente os Estados Unidos e a Alemanha.76 

                                                           
74 Entre 1890 e 1927, o Brasil pagou 344,8 milhões de libras esterlinas a título da amortização do principal e 
dos juros da dívida externa, enquanto recebeu 325 milhões de libras esterlinas em novos empréstimos 
(SINGER, 1982: 365 – 366). 
75 Para maiores detalhes vide Singer (1982). 
76 Nos anos de 1870, a Inglaterra detinha 31,8% da produção industrial mundial, seguida pelos Estados 
Unidos com 23,3%, a Alemanha com 13,2% e a França com 10,3%. No final dos anos 1890, a situação se 
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 Naquele período de tempo, o imperialismo norte-americano tinha um caráter 

diferente do imperialismo britânico. O imperialismo ianque percebeu que era mais lucrativo 

dominar as economias subdesenvolvidas através do controle da economia do que através da 

guerra de conquista. A estratégia do capitalismo norte-americano era implantar linhas de 

produção nos países da América Latina de forma que ele pudesse explorar desde o início do 

processo. No caso particular do Brasil, a penetração do capital dos Estados Unidos se dá 

lenta porém progressivamente. 

 A aproximação política entre o Brasil e os Estados Unidos tinha como base, além 

dos ideais republicanos, a esperança do governo brasileiro de obter um controle maior sobre 

sua própria economia, que se encontrava ainda em mãos dos ingleses, uma herança dos 

tempos coloniais. Essa aproximação, porém, não conseguiu transformar o país numa 

potência autônoma. Os destinos do país, de fato, apenas mudaram de mãos, passando a ser 

então determinado em grande parte pelas políticas norte-americanas. 

 A preocupação básica é a forma como ocorreu a subordinação das economias 

periféricas às economias centrais e, no caso específico, a identificação dos mecanismos do 

intercâmbio desigual entre os Estados Unidos e o Brasil. O momento era de estreitamento 

das suas relações. A tendência brasileira de um relacionamento mais próximo com os 

Estados Unidos ligava-se à idéia, que se tornava comum entre o governo e as classes 

dominantes brasileiras, de se livrar da influência que a Inglaterra, particularmente, exercia 

sobre a economia brasileira de então. Tal aproximação era beneficiada pelo comércio 

favorável ao Brasil, em relação aos Estados Unidos. 

 O interesse da oligarquia rural, muitas vezes de origem estrangeira, notadamente a 

americana, era livrar o Brasil do domínio econômico da Inglaterra, responsável principal 

pelo desequilíbrio de nossas contas externas, embora este não fosse o motivo maior. O país 

dependia da Inglaterra há muito, e com ela mantinha, à exceção de curtíssimos períodos, 

1885 – 1886 e 1894 – 1896, relação deficitária em sua conta externa. 77 Por outro lado, tal 

                                                                                                                                                                                 
inverte e, em 1913, os britânicos passam a ocupar o terceiro lugar, com 14%, atrás dos Estados Unidos com 
30,1% e da Alemanha com 15,7% (apud SINGER, 1982: 371). 
77 A dívida externa da União triplicou entre 1889 e 1912 pulando, no período, de 30,3 milhões de libras 
esterlinas para 93,3 milhões (VALLA, 1978: 3). 
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não acontecia nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, com os quais 

tínhamos saldos positivos.78 

 De um modo geral, a pauta de exportações brasileira era composta totalmente de 

produtos primários como o cacau, o fumo, café, açúcar, borracha e outros, enquanto 

importava a quase totalidade dos produtos de que necessitava, fato atenuado pela produção 

nacional de artigos de vestuário, calçados e alimentos, que supria parte da demanda interna. 

Já possuindo um mercado interno de dimensões atraentes, o país correspondia aos 

interesses norte-americanos de conquistar novos mercados na América Latina, preocupados 

que estavam com o expansionismo europeu representado, além da Inglaterra, por alemães, 

franceses, suíços e russos, entre outros.79 

 A aproximação do país com os Estados Unidos foi considerada como um ato 

fraterno do governo brasileiro para com aquele país, que ainda no século XIX tinha 

reclamado oficialmente das relações entre os dois países. O ministro das Relações 

Exteriores durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, Salvador de Mendonça, era 

considerado como “entusiasticamente pró – americano”. Acreditava que com o incremento 

das relações externas entre Brasil e Estados Unidos ambos experimentariam a prosperidade. 

O que se observou, na verdade, foi que esta nova situação beneficiou mais o país norte-

americano, que conseguiu um novo mercado para os seus produtos e o acesso a novas 

fontes de matérias-primas para alimentar suas indústrias. A outra face desta relação 

mostrava que, para o governo brasileiro, a “melhor” saída era o comércio exterior, através 

da exportação de produtos primários, revigorando a idéia da “vocação agrícola” nacional. 

Acreditava-se que a exportação de produtos primários era a mola mestra de toda nossa 

atividade econômica, garantia de importação de bens e serviços que a indústria local não 

tinha capacidade de suprir, além de contribuir para a estabilidade monetária, para a 

amortização  do serviço da dívida externa e a política externa (apud VALLA, 1978: 4 e 5). 

Tantas atribuições tornavam e economia brasileira bastante sensível às mudanças no humor 

                                                           
78 A média histórica anual das exportações para os Estados Unidos, no período de 1901 a 1912, foi de 
aproximadamente 40% do total, enquanto que as importações daquele país somavam, em média, apenas 
12,3% das importações totais brasileiras, o que denotava uma elevada dependência da economia norte-
americana pelo setor exportador (VALLA, 1978: 23). 
79 A participação das manufaturas no total da importações brasileiras foi de 47,02% em 1904, 47,16% 1905 e 
na média de 54,08% durante os anos de 1908 e 1912. Esses bens manufaturados eram compostos 
principalmente por máquinas e equipamentos, produtos metalúrgicos e produtos de algodão (VALLA, 1978: 
4). 
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do mercado internacional em geral, por conta do grande volume de negócios com a própria 

economia norte-americana. 

 Em 1889, os Estados Unidos compravam 61% das exportações totais brasileiras, 

enquanto apenas 5,5% dos produtos importados pelo país eram originários de lá. Isto 

subordinava as relações comerciais brasileiras à economia norte-americana e conferia-lhes 

uma posição de inferioridade. As casas exportadoras que detinham o monopólio do 

comércio do café eram todas de origem americana, com objetivos bem distintos dos 

interesses nacionais. O controle desse comércio possibilitava aos norte-americanos 

influenciar na determinação dos preços do café brasileiro, acarretando prejuízos aos 

agricultores. 

 De fato, as crises econômica e financeira que assolavam o país guardavam estreita 

relação com a debilidade de seu setor externo. A queda dos preços internacionais do café, 

principal produto de exportação, bem como da borracha, descapitalizava fazendeiros e 

seringalistas e somada à desvalorização cambial e ao desequilíbrio nas contas públicas 

contribuiu para o prejuízo no consumo e na atividade produtiva nacional. O tipo de solução 

escolhida pelo governo para sair das crises é clássico – o aumento das exportações como 

forma de garantir o superávit primário e conseguir cumprir sua agenda de pagamentos do 

serviço da dívida externa (VALLA, 1978). 

 Em 1901, Joaquim Murtinho, então Ministro da Fazenda de Campos Salles, sugeriu 

que a solução para o problema da superprodução de café estava na redução da produção e 

não na diminuição dos preços. 

 A condição de maior consumidor do café brasileiro dava aos Estados Unidos o 

poder de monopsônio capaz de influenciar na determinação dos preços desse produto e 

ainda serviu de motivo de barganha para o aumento de suas exportações para o Brasil. Os 

interesses comerciais ingleses, por sua vez, continuavam salvaguardados, preservando-lhes 

o monopólio do fornecimento de todo o material ferroviário necessário à manutenção e 

ampliação da rede nacional, do sistema de abastecimento d’água, da geração de energia 

elétrica nos centros urbanos e na construção e administração dos portos brasileiros 

(VALLA, 1978). 

 Em função do café, a aproximação de Brasil e Estados Unidos estava sendo 

consolidada. Para a prosperidade nacional, e particularmente dos produtores ligados ao 
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setor exportador, o mercado norte-americano era essencial. Para os Estados Unidos, o fato 

de ser o maior comprador de produtos agrícolas e de matérias-primas proporcionava-lhes 

um poder de negociação que lhes permitiria ampliar sua participação no mercado brasileiro 

de produtos industrializados. 

 Mas não era só com o comércio de café que os Estados Unidos beneficiavam-se. Ao 

norte do país, a extração do látex da seringueira mostrava uma nova fronteira a ser 

conquistada pelas empresas estrangeiras. Na disputa pelo território que corresponde ao 

atual estado do Acre, a participação americana deu-se através do Bolivian Syndicate, do 

qual controlava grande parte do capital. Esta empresa dedicava-se a dominar todo o ciclo de 

produção e comercialização da borracha e suas atividades incluíam a formação de forças 

armadas terrestres e fluviais no território em disputa entre Brasil e Bolívia. Quando o caso 

do Acre foi resolvido a favor do Brasil, o governo teve que pagar meio milhão de dólares, a 

preços constantes, para convencer a empresa a desistir de um empreendimento considerado 

inadequado pelo governo (VALLA, 1978: passim). 

 Passada a refrega, a doutrina de Monroe, uma política nacionalista, veio aumentar a 

influência americana no país. Através dessa doutrina, os Estados Unidos, se autoconferiam 

a condição de gendarmes  do mundo. O Brasil consagrou essa política, aderindo através das 

posições oficiais do Ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, entre 1902 e 

1912 e de Joaquim Nabuco, seu primeiro embaixador em Washington de 1905 a 1910. 

Ambos eram considerados francamente pró-americanos, crédulos de que uma política 

externa mais estreita entre os dois países iria fortalecer a posição do Brasil no contexto da 

América do Sul. A escolha de Joaquim Nabuco fazia parte dessa política de aproximação. 

Ele, que já se havia declarado um “forte monroísta”, acreditava que seguir aquela doutrina 

significava a libertação dos grilhões que prendiam a economia brasileira à economia 

européia (VALLA, 1978: 45). Em outra ocasião, discursando sobre a questão pan-

americana, declarou “. . . nós, o povo da América, somos todos de certo modo filhos de 

Washington. . .”. E creditava grandes vantagens comparativas com a adesão do Brasil à 

essa política imperialista. Admirador dos Estados Unidos, Nabuco assumia uma atitude de 

subordinação consentida ao pan-americanismo, reconhecendo aquele país como guia 

natural e a posição secundária ocupada pelo Brasil. Enquanto o embaixador brasileiro assim 

se colocava, o norte-americano J. F. Normano era de opinião que, mesmo trazendo algumas 
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vantagens para os países membros, essa política internacional das Américas era benéfica 

principalmente aos Estados Unidos (apud VALLA, 1978: 54). 

O advento da grande guerra de 1914 a 1918 trouxe conseqüências danosas à 

economia brasileira, eliminando o comércio significativo com alguns países europeus – 

Alemanha, Bélgica, Áustria e Rússia – e diminuindo o volume tanto das exportações 

quanto das importações. O comércio foi afetado em função das longas distâncias que 

separavam os mercados brasileiro e europeu e do esforço de guerra em si. O resultado 

imediato para o Brasil: queda na receita orçamentária, desvalorização cambial, diminuição 

do crédito e do investimento externo. Mas, o país também pôde se beneficiar com aquela 

situação. Os altos preços que alcançaram os gêneros alimentícios e de primeira necessidade 

no mercado mundial estimularam a produção para a exportação. O país, que antes da guerra 

exportava apenas produtos como café, borracha, couros e peles (SINGER, 1982), 

incrementava sua pauta de exportações com gêneros como arroz, carne, feijão, e outros que 

até então experimentavam franco declínio, como o algodão e o açúcar, recuperaram-se 

rapidamente. Vale ressaltar que o mercado de carne congelada no país foi um dos principais 

setores atingidos pelo investimento direto norte-americano, que aqui montou frigoríficos 

com o objetivo de produção unicamente para a exportação. Investiram também no setor 

madeireiro, explorando o pinho do Paraná (VALLA, 1978). Com o fim da guerra, a 

exportação de algodão e de produtos de pecuária sofreu sensível retração com a volta dos 

grandes produtores mundiais. 

 Os Estados Unidos, por sua vez, devido a sua entrada tardia na guerra, dela só 

participando efetivamente em 1917, aproveitaram-se dessa situação, seja como 

fornecedores de produtos manufaturados para os países em conflito, seja como credores dos 

grandes empréstimos que puderam ser feitos. 

 A aceleração do processo de industrialização brasileira veio a ocorrer somente após 

a Primeira Guerra Mundial. A industrialização brasileira era devida, em grande medida, ao 

mercado consumidor interno de produtos alimentares. Tal foi conseguido, entretanto, mais 

às custas da capacidade ociosa existente que da ampliação da capacidade produtiva. O país 

não soube adquirir uma base industrial suficiente para almejar um desenvolvimento 

autônomo. 
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 O conflito mundial deu aos Estados Unidos a chance de consolidar seus interesses 

na América do Sul, através da criação da I Conferência Financeira Pan-americana,80 cujo 

objetivo não declarado oficialmente era a expansão comercial norte-americana, em busca 

de vantagens advindas com a guerra na Europa. À necessidade de capital relativamente 

barato nos países latinos, para custear obras públicas e particulares, correspondia a 

existência de um mercado ampliado para os empréstimos, abrindo o caminho para a 

ampliação do comércio norte-americano com os países ao sul do continente. 

 As incursões que os Estados Unidos fizeram no Brasil em setores importantes – 

importações, exportações, transportes e outros tipos de investimento – demonstraram a 

tendência de domínio sobre nossa economia. 

 No final da década de 1910, a incipiente indústria no Brasil tendia a continuar 

concentrada na produção e exportação de um pequeno número de gêneros tropicais. A 

produção de café para a exportação continuou a receber a mesma atenção de sempre. Mas, 

o sucesso da produção de café resultava numa atitude antiindustrial por parte dos 

agricultores que acusavam a indústria brasileira de ser “artificial, onerosa e, às vezes, 

injusta” (apud VALLA, 1978: 136). 

No início do século XX, os Estados Unidos importavam a maior parte da borracha e 

do café brasileiros. Tal situação concedia ao império norte-americano, junto aos outros 

intermediários estrangeiros, o poder de manipulação dos preços dos produtos brasileiros. 

De fato, a ameaça de impor barreiras tarifárias ao café do Brasil foi uma das formas que os 

americanos encontraram para fortificar a sua posição de supridores do mercado nacional de 

produtos industrializados (ibid.). 

Essa atitude foi criada devido ao temor da retaliação dos países importadores de 

café e que exportavam para cá os produtos industrializados. Esse processo, contrário à 

industrialização brasileira, privilegiou a entrada de capital estrangeiro, particularmente dos 

Estados Unidos, devido aos seus saldos positivos de guerra.  

 A manutenção, com ligeiras atenuantes, de políticas de favorecimento aos países 

centrais serviram aos objetivos do imperialismo. As políticas econômica e cambial, a 

estrutura produtiva do tipo primário-exportadora, o significado do mercado interno, 

                                                           
80 Este evento reuniu ministros e representantes do movimento financeiro dos Estados Unidos e dos demais 
países do continente, com uma pauta de discussão que incluía desde aspectos relacionados às finanças 
públicas até a questão dos transportes marítimos (VALLA, 1978: 87). 
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delineavam a forma como o país iria interagir diante da reordenação econômica mundial 

nos anos 1930 e definiam a posição brasileira na nova configuração mundial. O país 

reafirmava seu destino rumo à periferia de onde ainda não retornou. 

 

2.4.2 No caminho da industrialização de marca não original 

 

 A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918 produziu na economia brasileira um 

tipo de industrialização que buscava substituir importações, reforçada com a crise mundial 

de 1929, que obrigou o país a manter em nível baixo a sua capacidade de importar e 

acelerou, mais ainda, o processo de industrialização. Merece destaque o fato de que o 

mercado interno potencial brasileiro – que mesmo com a depressão sofreu apenas uma 

queda de menos de 10% em sua capacidade operacional – apresentava-se bastante estável e 

já em 1933 começa a mostrar sinais de recuperação (FURTADO, 1998: 198). O aumento da 

rentabilidade do setor interno da economia é concomitante com a queda nos lucros do setor 

exportador. 

 Apenas parte do mercado interno brasileiro era abastecido com produtos de 

subsistência, gerados em processos produtivos arcaicos e de baixa produtividade, que 

somente satisfazia parte das necessidades reais da população monetariamente incorporada 

aos mercados consumidores, sendo a outra parte suprida com as importações. A alta 

concentração da propriedade da terra e do capital, sobretudo no setor exportador, 

significava uma concentração da renda e da riqueza nas mãos da classe proprietária. Essa 

classe, pequena em termos quantitativos, se apropriava de grande parte da renda nacional e 

participava com padrões de consumo que se assemelhavam e se assemelham, até hoje, aos 

grande centros mundiais de onde, inclusive, importam parte dos produtos que consomem 

(TAVARES, 1978). 

 O mercado interno foi o fator dinâmico principal da economia brasileira nos anos 

1930. Seu pequeno parque industrial quase não foi afetado durante a depressão mundial, e a 

produção agrícola para o mercado interno superou com rapidez os efeitos da crise. 

Problema houve com a importação de equipamentos industriais, que ficaram mais caros 

devido à desvalorização cambial corrente. Não dispondo de uma indústria de base em 

condições de suprir a demanda interna e aumentar a capacidade instalada, o país teve que 
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importar equipamentos. Essa importação foi facilitada pela possibilidade de adquirir no 

exterior as máquinas e equipamentos de segunda mão, vindos daqueles países 

industrializados que tiveram parte de seus parques industriais fechados pela crise mundial 

prolongada (FURTADO, 1998). 

 Àquela época, a indústria de bens de capital encontrava sérias dificuldades para se 

instalar e se expandir no Brasil devido, principalmente, ao reduzido tamanho de seu 

mercado interno, que não oferecia vantagens imediatas ao investimento direto estrangeiro 

nessa indústria, cuja operação só se tornava viável em uma escala de produção elevada. A 

instalação desse tipo de indústria no país tomou grande impulso com a corrida 

desenvolvimentista a partir dos meados dos anos 1940. 

 Produzir internamente o que antes era importado significou, de imediato, o maior 

aproveitamento da capacidade já instalada no país e a facilidade de importar equipamentos 

de tecnologia inferior e mais barata. 

É importante observar como se implantou o projeto de produção industrial no país. 

Grande parte das atividades que visavam a industrialização substitutiva de importações era 

feita através do investimento direto estrangeiro, na forma de instalações de subsidiárias ou 

filiais das empresas multinacionais, associadas ou não aos empresários locais, e da 

transferência, pura e simples, para o Brasil, de fábricas completas que se encontravam 

desativadas nos países de origem.81 A implantação deste industrialismo “de marca 

americana” (NOSELLA, 1998: 171) beneficiou-se das vantagens que o Estado brasileiro 

lhes oferecia – facilidades de localização, incentivos fiscais e creditícios, além de dispor de 

mão-de-obra  barata e do acesso facilitado às matérias-primas que o país possuía – e trazia 

consigo de suas matrizes o capital e a tecnologia que precisavam. 

As elites brasileira e internacional se omitiram de investir num projeto de produção 

industrial “de marca brasileira”, “original”. Os primeiros não acreditavam na capacidade do 

país de gerar educação, ciência e tecnologia de forma autônoma e de qualidade. Não 

compreenderam que uma outra industrialização seria possível, desde que fosse definida 

uma política de produção industrial original, destinada a satisfazer os anseios da sociedade 

nacional (NOSELLA, 1998: 177 – 178). Contentaram-se com a construção de um parque 

industrial de segunda classe e com a contínua dependência da tecnologia desenvolvida 
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hexogenamente. E aos segundos não interessava, simplesmente. A conquista de autonomia 

da economia brasileira poderia levar à perda de importante mercado cativo para os 

produtores estrangeiros. 

O alicerce de uma outra industrialização seria a definição de um projeto industrial 

original. Um projeto destinado à sociedade brasileira, resultado de uma política de 

produção industrial estimulada por uma reforma tributária e financeira e embalado por 

fortes investimentos na área educacional e de capacitação tecnológica. Como não houve 

preocupação maior com a melhoria do sistema educacional que formasse uma massa crítica 

de técnicos e cientistas, só restava a alternativa de transferir tecnologia do exterior para cá. 

A tradição do sistema educacional brasileiro era “humanista”, “bele-letrista”, parte de um 

projeto das elites para o país que não contemplava investimentos em educação e na criação 

de uma base tecnológica própria (NOSELLA, 1998). 

Países subdesenvolvidos, como o Brasil, importavam tecnologias que eram 

desenvolvidas nos países centrais, destinadas a satisfazer, prioritariamente, as necessidades 

e disponibilidades de recursos das nações desenvolvidas e que não são, necessariamente, as 

mesmas de países como os nossos. As tecnologias adotadas nos países centrais são de 

natureza labor saving, poupadoras do fator trabalho e mais adequadas ao perfil da massa 

trabalhadora daqueles países.82 A natureza da evolução tecnológica nos países centrais era 

bem diferente dos países dependentes, que importavam essas tecnologias concebidas com 

recursos e perspectivas que acomodavam apenas parte das suas carências. 

 

2.4.3 A ênfase da política econômica 

 

 A produção brasileira de café no final do século XIX e início do século XX 

experimentou um crescimento notável por várias razões. Entre outras, a implantação da 

República outorgou aos estados a prerrogativa da imigração, favorecendo a classe dos 

fazendeiros de café, que passavam a se ocupar diretamente com o problema da absorção 

externa da mão-de-obra. Além disso, o dinheiro relativamente fácil, devido à inflação de 

                                                                                                                                                                                 
81 É o caso, para ilustrar, do transplante no Brasil, em 1935,  de uma fábrica inteira da Tubise Chantillon, 
vinda dos Estados Unidos (vide NOSELLA, 1998.: 176). 
82 Isto é, para um dado volume de produção, utiliza-se uma grande quantidade de capital e o emprego gerado é 
relativamente pequeno. 



 {PAGE  } 

crédito existente e às facilidades com que os estados podiam tomar empréstimos no 

exterior, proporcionava os recursos necessários ao financiamento do cultivo e a elevação 

dos preços internos do café, que adveio da desvalorização da moeda, aparente paradoxo, 

estimulava o plantio em novos campos. E mais, a contração da oferta do produto pelos 

outros fornecedores de café no mercado mundial, prejudicados pelas pragas que destruíram 

as plantações asiáticas, local onde a produção se encontrava mais concentrada, 

proporcionou a condição de quase-monopólio à produção brasileira (FURTADO, 1998). 

 O grande crescimento da produção cafeeira deveu-se às condições excepcionais 

oferecidas pelo país a essa cultura e, é importante observar, não em função do crescimento 

da demanda, mas devido à disponibilidade de mão-de-obra e de terras não ocupadas ou 

subocupadas. Ao acontecer a primeira crise de produção do setor, no início do século XX, 

os empresários brasileiros descobriram que poderiam obter recursos financeiros 

governamentais para controlar a oferta, bastando para isso manter uma parte da produção 

fora da esfera do consumo, como forma de preservar seus lucros, apesar da baixa de preços 

no mercado internacional, iniciada em 1893 (ibid.). 

 Em 1906, o governo estabeleceu no país uma política de proteção aos cafeicultores, 

através da valorização do produto, onde se determinava que haveria intervenção estatal no 

mercado para absorver o excedente, sempre que houvesse um desequilíbrio entre a oferta e 

a demanda no mercado internacional. O financiamento dessa operação se faria via 

empréstimos do governo no exterior, cujo serviço seria coberto com um novo imposto 

federal cobrado, em ouro, sobre cada saca de café exportada. E, finalmente, no longo prazo, 

os governos estaduais deveriam desencorajar a expansão das áreas de cultivo. Tal, 

entretanto, não sucedeu. A evolução desse plano de valorização, não obstante, levou a um 

outro tipo de problema. O mecanismo de sustentação de preços adotado impulsionou os 

empresários no sentido de continuar plantando café, apesar da contínua queda das cotações 

no mercado internacional, o que viria a aumentar o problema da oferta no futuro, quando as 

novas plantações começassem a dar frutos. Esse tipo de política ainda iria perdurar pelos 

anos seguintes. 

 Devido a esses estímulos, a produção cafeeira teve forte crescimento até 1929. 

Enquanto as exportações permaneciam praticamente estabilizadas, a manutenção de preços 

elevados no mercado internacional se traduzia numa alta taxa de lucro para os produtores, 
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estimulando-os à aumentar a oferta. A demanda, no entanto, continuava a manter seu 

comportamento pouco elástico, o que termina por provocar um desequilíbrio estrutural 

entre a oferta e a procura de mercado (FURTADO, 1998). 

No início do século XX, as decisões políticas voltadas para criar uma indústria 

nacional esbarraram na resistência da oligarquia agrário-exportadora que se colocava contra 

o estímulo industrial. Este embate terminou com a derrota do projeto industrialista e a 

implantação da política do “café com leite” – acordo entre as lideranças políticas paulistas e 

mineiras que se alternavam na disputa pela presidência do país – do combate à inflação e de 

um discurso de inferioridade nacional. Esta retórica da antiindustrialização  vai continuar 

nas décadas seguintes.83 Usava-se o mesmo argumento ainda hoje usado por alguns setores 

da sociedade – a existência de um mercado mundial desejoso de nossos produtos primários 

com os quais temos um tipo particular de vantagem comparativa. Não considerava que a 

grande vantagem comparativa era, e continua sendo, o conhecimento técnico e científico. 

 Tal situação poderia ser diferente, provavelmente, se os empresários tivessem tido 

outras oportunidades que lhes permitissem investir em atividades alternativas capazes de  

lhes proporcionar uma rentabilidade equivalente. Mas, isso não aconteceu. A forma como a 

economia do café montou sua defesa, contraindo a oferta sem contrair a produção, 

transferiu para o futuro a solução de um problema que se agravava (FURTADO, 1998). 

Esse mecanismo de defesa funcionou com eficiência artificial até os anos 1930. 

 O motivo principal do fracasso da política agrícola parece que foi não ter levado em 

consideração as características próprias da atividade agrícola regional baseadas na cultura 

preponderante do café. Sendo um produto para ser consumido como bebida, o café não 

provocava aumentos relativos importantes em sua demanda, quer seja por uma baixa em 

suas cotações no mercado, quer seja pelo aumento da renda do consumidor através do 

mundo. Esse tipo de produto, cuja demanda é pouco sensível a variações no preço ou na 

renda do consumidor, era apresentado praticamente como a única alternativa a curto prazo, 

para a realização dos lucros obtidos com a atividade exportadora, daí o seu forte grau de 

dependência do mercado externo.84 

                                                           
83 Um interessante relato sobre esta discussão é dada por Rodrigues (1998: cap. 2). 
84 A partir da revolução industrial inglesa, os postulados da economia clássica e posteriormente da neoclássica 
passaram a prever que o consumo é uma relação de sensibilidade que contempla o comportamento do 
consumidor, as variações nos preços dos bens, da sua renda e de seus gostos e preferências. Em função disso, 



 {PAGE  } 

 Compensando a falta de demanda externa com a manutenção do nível de preços e 

com a retenção de estoques, cujo custo era financiado pelo governo através de empréstimos 

tomados no exterior, a economia brasileira irrompe a crise mundial de 1929. Os 

mecanismos de defesa utilizados pelos agricultores de café brasileiros para preservar seus 

lucros mesmo com os desequilíbrios externos, sofreram uma brusca mutação no início dos 

anos de 1930. O ápice da produção de café no país ocorre em 1933, no auge da depressão 

mundial e como reflexo das grandes plantações semeadas alguns anos antes. Em 1929, os 

preços internacionais dos produtos agrícolas, o do café inclusive, entram em queda que se 

prolongará pelos próximos anos. Grandes estoques acumulados, reservas metálicas 

internacionais em baixa e o crédito externo difícil para o financiamento de novas safras, 

tudo isso forçava essa baixa nos preços. 

 A desvalorização cambial, somada à queda nas cotações dos preços internacionais 

do café, acarretaram a queda do valor da moeda brasileira no mercado internacional, 

terminando por beneficiar o setor cafeeiro. Com os preços internacionais baixando a uma 

taxa mais que proporcional à alta da taxa cambial, os empresários agrícolas puderam 

transferir boa parte de suas perdas monetárias à classe consumidora, atingida pela alta dos 

preços dos importados. Favorecidos parcialmente com a desvalorização cambial, os 

produtores de café se sentiam compelidos a continuar plantando e colhendo o produto, 

embora não tivessem garantida sua plena comercialização (FURTADO, 1998). 

 Para neutralizar os efeitos desse processo de contínua superprodução no longo 

prazo, o que implicava o abandono das plantações, e evitar um maior desequilíbrio no setor 

com o aumento do excedente agrícola, o governo financiou a retenção dos estoques, 

tomando empréstimos no exterior para cobrir seus custos com a operação, privatizando os 

lucros e socializando os prejuízos dos exportadores. Não conseguindo convencer os 

produtores a não plantar, o governo, então, comprava parte da produção com o único 

objetivo de destruí-la.85 A cotação do café permanentemente baixa no mercado 

internacional ao longo dos anos 1930, tornou evidente o fato de que o preço do produto era 

condicionado pela oferta e não pela demanda (ibid.). 

                                                                                                                                                                                 
produtos com as características como as dos produtos agrícolas não costumam ter suas demandas 
sensivelmente afetadas por variações em seu preço ou no rendimento do consumidor. 
85 Semelhantes medidas já tinham sido antecipadas no plano de recuperação econômica norte-americana na 
época da grande depressão. Um acordo entre agricultores e o governo dos Estados Unidos teve como 
resultado a queima de um em cada quatro pés de algodão cultivados. 
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 As dificuldades geradas no seio da produção cafeeira fizeram com que parte dos 

recursos que seriam utilizados para a produção agrícola, fossem desviados para outros 

setores da economia. Esse redirecionamento dos recursos ajudou os investidores a 

reconhecerem a importância do mercado interno brasileiro. 

 

2.4.4 A política cambial  

 

 A industrialização por substituição de importações que se inicia de forma bastante 

tímida já por volta de 1890 é acelerada durante o período crítico da Primeira Guerra 

Mundial, devido às dificuldades encontradas no financiamento externo para a importação 

de bens não duráveis de consumo. Tal conjuntura facilitou a diminuição da dependência 

relativa do setor externo como o único setor capaz de proporcionar os bens manufaturados 

necessários. A industrialização foi conseguida, entretanto, às custas da crescente captação 

de capitais externos para outros fins, como para financiar o processo de revalorização do 

café, para financiar o déficit do governo e a renegociação da dívida pública ou ainda para 

financiar os investimentos públicos em obras de infra-estrutura de transporte urbano, 

ferroviário, energia etc. Uma política tarifária, cambial e de sustentação de preços dos 

produtos exportáveis que procurava garantir as divisas necessárias ao pagamento do serviço 

da dívida externa produziu saldos positivos na balança comercial brasileira (SINGER, 

1982). 

O crescimento do produto industrial e da produção primária brasileira, entre 1929 e 

1937, passaram a ser os principais fatores de aumento da renda nacional no mesmo período. 

A partir de 1937, durante a ditadura do Estado Novo, a baixa do coeficiente de importação 

foi obtida como efeito de um profundo reajustamento de preços relativos. A alta da taxa 

cambial que reduziu à quase metade o poder aquisitivo interno, tornou possível o 

barateamento relativo das mercadorias produzidas internamente. Essa alta de preços 

relativos das exportações desencadeou um amplo processo de concentração da renda 

nacional que impulsionou a atividade industrial interna (FURTADO, 1998). 

A taxa cambial constituiu, no caso, um importante instrumento de política 

econômica governamental. Qualquer variação, positiva ou negativa desta taxa, levava à 

alteração no mesmo sentido dos preços relativos dos produtos no país. Um barateamento no 
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preço dos produtos importados é capaz de desencorajar a iniciativa de produção interna. A 

elevação do poder de compra externo da moeda nacional, por sua vez, levava a diminuição 

do valor dos produtos exportáveis, o que acarretava prejuízos crescentes aos exportadores 

de café, que tinham que vender cada vez maiores quantidades para manter o mesmo nível 

quantitativo de lucro. 

A valorização do câmbio provocava o barateamento das mercadorias importadas, 

com conseqüências negativas diretas sobre o setor manufatureiro. O sistema de câmbio fixo 

que vai reger a política monetária até 1953, em pleno segundo governo de Getúlio Vargas, 

de 1951 a 1954, e o barateamento das divisas no período da Segunda Guerra Mundial não 

significaram o aumento nas importações, já que não havia grande disponibilidade de bens 

no mercado mundial, ao que se somava a falta de transporte marítimo para eles 

(FURTADO, 1998). 

A fixação da taxa de câmbio funcionou, durante o segundo governo de Vargas, 

como um freio contra a pressão que as reservas cambiais acumuladas exerciam sobre a 

valorização da moeda nacional e a baixa dos preços das mercadorias exportadas. A fixação 

do câmbio deu ao setor exportador a capacidade de manipular os preços do mercado 

externo (ibid.). 

Nos anos 1930, o desenvolvimento da economia brasileira teve por base o impulso 

interno da substituição de importações por produção interna, o que diminuiu o seu 

coeficiente de importações. A liberação das importações após a Primeira Guerra devolveu à 

população um nível de gastos que superava a sua capacidade real de pagamentos ao 

exterior. Ao optar pelo mecanismo de controle seletivo das importações, em vez da 

desvalorização cambial, o governo estava – ainda que este não fosse o seu objetivo 

concreto – dando grande impulso à industrialização. 

 Do ponto de vista do setor industrial, este foi favorecido duplamente com o novo 

modelo econômico que se avizinhava. Primeiro, o controle das importações diminuía o 

risco da concorrência externa. Segundo, com a facilidade de adquirir prontamente e a 

preços relativamente baixos, no exterior, a tecnologia de produção que necessitava, sem 

necessitar de investimentos em centros de pesquisa e  desenvolvimento no país. Edificou-

se, então, um ambiente bastante favorável, apesar de defeituoso, ao investimento em 

atividades produtivas voltadas para o mercado interno, que foi o fator principal para o 
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aumento da acumulação capitalista e da intensificação do processo de crescimento 

industrial que se verifica no imediato pós-guerra (FURTADO, 1998). O impulso 

experimentado pela industrialização gerou benefícios que foram, em parte, compartilhados 

pelo conjunto da sociedade, entre eles, o aumento da produtividade que proporcionou a 

diminuição relativa dos preços. 

 Em que pese o processo de industrialização ter sido ensaiado praticamente em todo 

o território nacional, a distribuição da capacidade operacional da indústria tendeu a 

concentrar-se, durante o período de substituição de importações, no Sudeste do país, 

particularmente no Estado de São Paulo, gerando uma nova ordem de problemas 

relacionados às desigualdades regionais, que somente começa a ser modificada em fins de 

1960, quando o regime militar, seguindo orientação externa, gera uma série de incentivos 

fiscais e creditícios que irão contribuir para uma distribuição espacial mais ampla.86 

 A política cambial do pós-guerra terminou por favorecer as inversões no setor 

produtivo ligado ao mercado interno. Em outros termos, a classe empresarial nacional ou 

estrangeira, diante da crise do setor exportador, passou a investir no mercado nacional, o 

que levou os grandes agricultores em geral a tornarem-se também industriais, buscando 

manter seus benefícios. 

 Os lucros auferidos pelos empresários através das importações, com preços 

subsidiados pelo governo para a compra de matérias-primas e equipamentos no exterior, 

representou uma apropriação de parte da renda nacional. A política cambial, ao baixar 

relativamente os preços dos equipamentos importados e assegurar a proteção da produção 

local contra os concorrentes externos, criou as condições para que a maior parte da 

produtividade do trabalho fosse parar nas mãos do grande capital (FURTADO, 1998). 

 Nos beneficiados por esta política encontramos a razão pela qual houve, naquele 

período, tão pouco estímulo ao processo de educação e formação profissional que servisse 

de base para a geração de ciência e tecnologia endogenamente determinada, embora o 

período fosse caracterizado por um grande movimento de idéias renovadoras sobre o 

                                                           
86 O governo militar busca uma redistribuição do espaço geográfico industrial seguindo a política do Banco 
Mundial de implantação de zonas de livre produção em regiões periféricas de países periféricos. A Zona 
Franca de Manaus foi o exemplo brasileiro desse tipo de modelo de desenvolvimento regional. Hoje é um 
importante pólo industrial nos ramos eletro-eletrônico e mecânico de duas rodas (MELLO, 1983). Vale 
acrescentar também o pólo petroquímico da Bahia, criado com investimentos diretos e financiamentos 
estatais. 
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sistema educacional que estavam em curso, conforme será visto mais adiante. O processo 

de substituição de importações, via investimento direto estrangeiro, em nenhum momento 

demandou uma melhor qualidade do ensino brasileiro. Uma mão-de-obra não qualificada, 

abundante e barata era tudo que era exigido pela tecnologia de processo produtivo da 

época. 

 

2.4.5 A reordenação mundial nos anos 1930 

 

 O Brasil irrompeu os anos 1900 mantendo-se na posição de uma economia primária 

exportadora, predominante até o início dos anos de 1930. Muito do que se produzia no setor 

primário, na mineração e no extrativismo eram destinados a abastecer o mercado das 

nações industrializadas Mas a Segunda Grande Guerra do início do século XX tornou 

relativamente escassa a oferta de bens de capital e de consumo de luxo oriunda dos países 

industrializados e começou a induzir a economia brasileira a um tipo de industrialização 

que buscava substituir importações. A crise capitalista mundial deflagrada em 1929 diminui 

ainda mais a capacidade de importação do país e dá maior impulso a este particular modelo 

de industrialização. As estratégias de desenvolvimento que se estabelecem com base neste 

processo vão determinar o grau de dependência que a economia brasileira terá com o 

capitalismo mundial por todas as décadas que se seguem até este novo século que estamos 

presenciando. Estas estratégias são o resultado da correlação das forças dominantes 

nacionais e internacionais que permeiam a política interna brasileira. 

 De um ponto de vista mais amplo, até 1918, a atividade industrial estava quase que 

inteiramente restrita aos países centrais, que viam na periferia uma oportunidade de 

produzir apenas bens primários ou de investir na infra-estrutura de transportes, serviços 

urbanos e energia, necessária à sua comercialização. 

 Após 1918, começavam a se formar – nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e 

no Japão – os grandes conglomerados econômicos, embriões das atuais companhias 

transnacionais. Estas empresas começavam a desempenhar um papel inédito de tornar mais 

flexível a divisão internacional do trabalho, de forma a permitir que países periféricos 

sofressem um tipo de industrialização que, em última instância, os mantinha na condição de 

satélite do núcleo orgânico do capitalismo. 
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 O Brasil participava daquela divisão do trabalho como produtor típico de poucos 

artigos coloniais, principalmente o café e um produto extrativo vindo dos confins da 

floresta amazônica, a borracha. No entanto, dada sua imensidão territorial e o potencial de 

sua população, a participação do país na produção mundial era, de certa forma, 

insignificante. 

 O setor do mercado externo era o centro dinâmico de nossa economia, apesar de 

suas graves limitações. Uma delas era, como já visto, o elevado grau de dependência do 

país a poucos produtos exportáveis, o que foi agravado com a dependência de um único 

grande comprador, os Estados Unidos. 

 Por conta do crescimento da demanda externa, o país aumentou a sua participação 

na economia internacional, com o café se tornando o carro-chefe das exportações. O 

aumento da produção se deu, porém, sem que fossem necessárias grandes mudanças na 

estrutura socioeconômica vigente, e muito menos na matriz tecnológica, mantendo-se a sua 

dinâmica própria. Do ponto de vista da economia capitalista mundial, o país, com seu povo 

e seus recursos naturais, constituía uma imensa reserva de mercado em que o imperialismo 

aumentava sua penetração e garantia seus interesses (SINGER, 1982: 351). 

No período entre as duas guerras mundiais, o país foi sendo abalado por tensões 

econômicas sucessivas, reflexo das crises enfrentadas pelos países centrais. A década de 

1930, entretanto, pode ser considerada como o ponto de mutação na rota do capitalismo 

periférico brasileiro. A brusca queda no faturamento com as exportações obrigava o país a 

adotar uma atitude compensatória nas importações, que também tiveram queda 

substancial.87 Os problemas do desequilíbrio das contas externas brasileiras forçaram o 

governo a adotar medidas econômicas destinadas a proteger parcialmente o mercado 

interno dos efeitos da conjuntura internacional. Estas medidas consistiam basicamente no 

controle e contingenciamento das importações, da elevação da taxa de câmbio, da compra 

de excedentes exportáveis ou do financiamento de estoques que visavam mais a proteção 

do que estimular a atividade econômica interna. 

 A forma como se dá a passagem na economia brasileira do modelo primário-

exportador para o modelo de industrialização com base na substituição de importações, será 

brevemente revisada a seguir. Pode-se afirmar que a dinâmica do processo de substituição 
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de importações se deu em duas etapas. A primeira, com a plena utilização da capacidade 

produtiva existente e de parte da capacidade de compras no exterior para a aquisição de 

bens de capital, tecnologia e matérias-prima destinadas às novas unidades produtivas do 

esforço de produção interna. Vale ressaltar que muitos desses equipamentos já eram 

obsoletos em seus países de origem, tecnologia de segunda. Este é um aspecto importante 

da formação de nosso parque industrial. Não se observou, ao longo de toda essa fase, 

nenhum esforço substancial no sentido de absorção e assimilação de novas tecnologias e de 

criação de uma tecnologia autóctone. 

 Diante de uma grande massa de analfabetos, certamente se tornaria mais fácil e mais 

rápido, no curto prazo, a importação de tecnologia já pronta e pela qual tínhamos que pagar 

pelo direito de utilizá-la, através do pagamento de royalties e patentes. Não havia, portanto, 

a preocupação de se formar, a médio e longo prazos, uma massa crítica capaz de absorver e 

promover a inovação tecnológica. Ao fazer isso, o país toma um rumo que é o oposto do 

que poderia levar à formação de uma grande potência industrial e socialmente justa. 

A crise dos anos 1930 marcou a ruptura do modelo primário-exportador e a 

passagem para o modelo voltado para dentro que se dá, inicialmente, com a indústria de 

bens de consumo operando a plena capacidade ou utilizando-se da capacidade de importar 

disponível para adquirir no exterior os equipamentos e matérias-prima que necessitasse. 

Isto era feito às custas da compressão da importação de bens essenciais de consumo. 

A transformação da estrutura produtiva circunscrita ao setor industrial e atividades 

conexas, sem modificações na estrutura do setor primário, compunha a natureza deste 

modelo. A expansão dos novos setores dinâmicos no âmbito restrito do mercado nacional 

conferia um caráter fechado à economia nacional. 

 Três ordens de fatores se transformaram em problemas sérios com a continuidade 

do modelo de substituição de importações no longo prazo e contribuíram para as principais 

deformações do modelo. A primeira foi a dimensão e a estrutura do mercado nacional, 

condicionadas à dimensão da demanda interna e à sua evolução, o que significava 

dependência da renda atual e futura. Segundo, os países subdesenvolvidos importavam uma 

tecnologia que foi delineada pelas economias centrais, com base em recursos diferentes dos 

países periféricos. Dada a natureza da evolução tecnológica, cria-se a necessidade de 

                                                                                                                                                                                 
87 Houve uma diminuição de cerca de 50% na capacidade de importação dos países latino-americanos naquele 
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importar essa tecnologia devido à impossibilidade de criar técnicas novas mais adequadas 

às nossas condições, conseqüência do baixo nível educacional e de qualificação da mão-de-

obra. Terceiro, ao lado de uma abundância relativa de mão-de-obra não qualificada coexiste 

um relativa escassez de mão-de-obra qualificada e de capital. 

 O processo de substituição de importações se iniciou pelas indústrias nas quais não 

estavam incorporadas altas tecnologias e que tinham baixo coeficiente de capital, como a 

indústria de bens não duráveis de consumo, passando a requerer maiores dotações na 

medida em que amplia o seu desenvolvimento. O modelo de substituição de importações 

resultou numa insuficiente absorção da força de trabalho, com o aumento do desemprego 

estrutural da mão-de-obra não qualificada. A taxa de crescimento do emprego era menor 

que a do crescimento da população, decorrência de uma estrutura de mercado pouco 

competitiva, operando com altos custos de produção e utilizando tecnologias obsoletas. 

Esse modelo de industrialização permanece até meados da década de 1940 quando, 

com o fim do grande conflito, o mundo sofre uma série de mudanças, com profundas 

implicações no comportamento de todas as economias. Até então, o país estava, de um 

modo geral, sujeito às severas restrições nas importações resultantes da crise econômica 

mundial que se agigantava e se estendia desde o final dos anos 1920 e por toda a década de 

1930. O setor externo começa a mudar de perfil somente no final da segunda grande guerra. 

O crescimento do valor das exportações dos produtos primários e matérias-prima 

necessárias à manutenção do esforço de guerra, somado à redução da demanda interna por 

produtos importados, por conta da diminuição da capacidade produtiva mundial para a 

exportação, então comprometida com a produção bélica, tinha facilitado a acumulação de 

moeda estrangeira no país. Este acúmulo foi suficiente para o aumento na capacidade de 

importação. O crescimento do setor exportador permitiu maior dinamismo na economia 

brasileira e maior avanço no processo de substituição de importações (TAVARES, 1978). 

 Em suma, os primeiros cinqüenta anos do século XX marcaram um período de 

transformações na estrutura econômica brasileira que migra do modelo primário-exportador 

para o modelo de substituição de importações, à semelhança do que ocorreu em diversos 

países da América Latina. Enquanto economia primário-exportadora, sua atividade  

                                                                                                                                                                                 
período (cf. TAVARES, 1978: 33). 
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encontrava-se fortemente concentrada em poucos produtos, o que a tornava altamente 

vulnerável às variações que ocorriam em seus preços no mercado mundial. 

 A drástica redução da capacidade de importar que impulsionou a industrialização 

brasileira voltada para dentro deu origem a uma nova ordem de problemas que passaram a 

incluir a dependência tecnológica e o agravamento do desequilíbrio externo. A mudança em 

sua estrutura produtiva não foi feita com a incorporação significativa de empresas e 

empreendedores novos e sim com a migração de grande parte dos grandes agricultores que 

se transformaram também em empresários industriais. Estes aproveitaram os anos mais 

favoráveis do setor externo, 1951-1952, para importar em grande escala máquinas e 

equipamentos que transformam a estrutura e ampliam a capacidade produtiva nacional sem, 

contudo, estimular a indústria pesada e de bens de capital, dois setores importantes na 

geração autóctone de tecnologia. 

 Do ponto de vista do comércio exterior, o processo de substituição de importações 

não pretendia contribuir para o saldo positivo na balança comercial, diminuindo o total do 

valor das importações. Ocorria somente uma mudança na composição das importações, 

aumentando a participação relativa da importação de bens de capital e insumos e a 

diminuição na importação dos produtos finais (TAVARES, 1978). 

 

2.4.6 O modelo exportador 

 

 O tipo de industrialização brasileira que ocorreu nos primeiros decênios do século 

XX se apresenta de forma bastante distinta, se comparado com o modo anterior, 

fundamentado no modelo primário-exportador, no qual prevalecia, com raras exceções, a 

oficina artesanal. 

 Na forma como se processou a industrialização brasileira via substituição de 

importações, pode-se visualizar o modo como as elites e o governo interagiam com o 

capital estrangeiro. Não obstante, é importante que se compreenda, antecipadamente, o 

significado e a estrutura do setor exportador para a economia de um país rico e para a 

economia de um país pobre. Esse confronto favorece o entendimento da razão do sucesso 

relativo de determinadas políticas públicas em um país, enquanto outras sofrem fracassos 

relativos. 



 {PAGE  } 

 O modelo de desenvolvimento anterior, de base primário-exportadora, apresentava 

algumas dificuldades cuja superação clamava por um novo paradigma. O setor exportador 

era responsável pela criação de uma parcela importante da renda nacional e pela absorção 

de boa parte da força de trabalho não qualificada e, na prática, o único capaz de provocar o 

crescimento da economia. O mecanismo de proteção que obtinha com uma política cambial 

que lhe era favorável, fazia com que ele exercesse forte influência sobre a composição das 

importações para suprir com os bens e serviços necessários ao atendimento da demanda 

interna, e nisso residia a diferença de como atuava este setor nos países centrais e nos 

países periféricos.  

Não se pode negar a importância do setor externo na formação da renda nacional 

nos países centrais, mas este não foi o único fator de acumulação de capital e de 

crescimento da renda. A ele se somam o investimento autônomo e o desenvolvimento 

científico e tecnológico endogenamente determinados que, combinados, permitem maior 

aproveitamento das oportunidades do comércio exterior de forma simultânea com a 

diversificação e integração da capacidade produtiva interna. A combinação equilibrada 

destas variáveis tem permitido melhor aproveitamento do mercado exterior acoplado às 

oportunidades de expansão do consumo interno 

 Nos países centrais, o setor exportador foi e continua sendo um componente 

importante na formação da renda nacional, não sendo, entretanto, o único responsável pelo 

crescimento de suas economias. Os países desenvolvidos exportam tanto produtos 

primários como bens industrializados que incorporam tecnologias complexas, resultado de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento científico e que são, primeiramente, 

consumidos em larga escala em seus respectivos mercados internos. Além disso, a 

distribuição da renda naqueles países é relativamente mais equilibrada, ensejando a 

existência de uma imensa classe média com um rendimento que lhe permite níveis de 

consumo economicamente compatíveis com a oferta de bens industrializados produzidos 

internamente. Dessa forma, não existe separação nítida entre o setor externo e o interno. 

Nos países centrais, não era possível identificar-se nitidamente o setor exportador. A linha 

divisória que separa o setor exportador do setor interno é de difícil definição. Os bens 

produzidos tanto são consumidos internamente como são exportados. Aliás, alguns países, 

como o Japão, só partiam para o mercado externo depois de ter sido esgotada toda a 
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capacidade de consumo doméstico (TAVARES, 1978). A capacidade produtiva destina-se a 

atender tanto ao mercado interno quanto ao exterior. Sua pauta de exportação é composta 

principalmente de bens finais de consumo e bens de capital, com alta elasticidade-preço da 

demanda, o que lhe favorece a comercialização. Suas importações são essencialmente 

matérias-primas e produtos agrícolas ou extrativos. 

Num país periférico como o Brasil, ao contrário, a divisão social do trabalho entre 

os setores interno e o externo é muito mais acentuada, particularmente no período que 

compreende os primeiros cinqüenta anos dos 1900. O setor exportador tinha sua 

rentabilidade tirada da especialização na produção em larga escala de poucos produtos 

primários dos quais apenas parcela muito reduzida era consumida internamente. A 

produção de outros bens para o consumo interno era de baixa produtividade, basicamente 

de subsistência, e satisfazia somente parte da população incorporada aos mercados 

consumidores, sendo o restante compensado com as importações que eram dirigidas ao 

consumo das classes de renda mais altas (TAVARES, 1978). A renda altamente 

concentrada nas mãos de um pequeno grupo de grandes proprietários lhes permitia padrões 

de consumo similares aos dos grandes centros desenvolvidos do mundo e em grande parte 

atendidos pelas importações. 

 Em economias dependentes como a brasileira, porém, o setor externo, associado a 

uma política cambial que lhe favorecia, era o único fator autônomo do crescimento da 

renda nacional e o centro dinâmico de toda a economia, com uma pauta que se limitava a 

poucos produtos primários, de baixa tecnologia e de baixa elasticidade-preço. Suas 

possibilidades de desenvolvimento interno dependiam do tipo de função de produção 

adotada e do fato da atividade econômica ser ou não propriedade estrangeira. A reduzida 

atividade industrial e o setor de subsistência, juntos, não eram capazes de dar maior 

dinamismo ao sistema produtivo interno. A concentração da riqueza também contribuía 

para o baixo nível da demanda interna. O crescimento econômico ficava condicionado 

praticamente ao bom desempenho do setor exportador, enquanto dependia das importações 

de quantidades crescentes de bens duráveis de consumo e de máquinas e equipamentos para 

a sua indústria. 

 O centro da questão do desenvolvimento “para fora”, típico das economias 

dependentes, está vinculado a uma divisão internacional do trabalho imposta pelo processo 



 {PAGE  } 

de desenvolvimento das economias líderes, que têm uma divisão social do trabalho interna 

diferente da dos países pobres. Os países periféricos têm sua pauta de exportação composta 

principalmente por produtos primários e insumos básicos. O setor exportador é usualmente 

explorado por empresas estrangeiras. Seu desenvolvimento terminou por favorecer um 

processo de urbanização que passou a demandar produtos numa escala que tornou possível 

a produção local de bens de consumo societário antes importados, como vestuário, 

calçados, movelaria etc. Essas indústrias tradicionais, de natureza intensiva na utilização de 

mão-de-obra não qualificada ou de baixa qualificação, tinham a característica da baixa 

produtividade, surgiram como parte do próprio modelo exportador e faziam parte da 

divisão internacional do trabalho determinada para o pós-guerra. Essa produção era, porém, 

insuficiente para dar maior dinamismo à economia. Assim, o crescimento econômico ficava 

constantemente dependente da demanda externa. 

Do lado das economias centrais, as importações destinam-se a suprir, basicamente, 

as necessidades de matérias-primas e produtos agrícolas que não têm condições de serem 

produzidos internamente de forma satisfatória, a um menor custo comparativo. Nas 

economias periféricas, ao contrário, além de servir àquela finalidade, as importações devem 

cobrir parte das necessidades de bens de consumo e a quase totalidade dos bens de capital 

exigidos por um processo de acumulação exógeno de capital. 

 A divisão internacional do trabalho está no centro da definição pelo 

desenvolvimento industrial brasileiro, voltado para o mercado externo praticamente ao 

longo de toda a sua formação econômica. A produção voltada para fora de suas fronteiras 

determinou os contornos de sua inserção na divisão internacional do trabalho. Esta inserção 

se processa de forma diferenciada da que ocorre nas economias mais desenvolvidas. Na 

economia brasileira da primeira metade dos anos 1900, podia-se observar nítida 

diferenciação entre as dinâmicas do mercado exportador e do mercado interno, resultado 

imediato da divisão social interna do trabalho. O setor exportador se caracterizava por uma 

alta rentabilidade ancorada na produção de pequeno grupo de produtos – alimentos, 

vestuário –  dos quais apenas uma pequena parcela era consumida internamente.  

 

2.4.7 A economia política do desenvolvimentismo 
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O processo de industrialização brasileira tem feito parte de uma forma de 

desenvolvimento dependente, cujos fatores dinâmicos foram as modificações no perfil da 

demanda, mais do que o papel do progresso técnico. O processo que se iniciou no último 

decênio do século XIX e que se estendeu até a década de 1970, inclui duas fases bem 

distintas. 

 A primeira vai de fins do século XIX até fins da década de 1920. A indústria têxtil 

foi a principal indústria desta fase. A elevação da renda nacional e a conseqüente expansão 

do mercado interno foram possibilitadas pela exportação de produtos primários, que eram 

atividades altamente absorvedoras de mão-de-obra. O aumento das vendas externas 

acarretou o aumento do poder de compra dos salários, criando uma demanda adicional que 

foi satisfeita, numa primeira fase, pelas importações e, numa segunda fase, pela produção 

interna. Certa dose de protecionismo foi fundamental nesse período da industrialização 

brasileira.88 

 A instalação do parque industrial têxtil significou, à época, a assimilação de uma 

tecnologia moderna para os padrões locais. Contudo, o fator dinâmico era a existência de 

um mercado consumidor interno. A indústria têxtil não criava externalidades para outros 

setores industriais, característica fundamental nas indústrias que produzem bens de 

consumo popular. Assim, a partir da saturação do mercado interno, seu crescimento passa a 

depender da expansão da demanda global que, por sua vez, dependia do comportamento 

das exportações. Com o crescimento lento da demanda global, a capacidade de produção 

dessa indústria diminuiu o seu ritmo (FURTADO, 1968: 25). 

 A tradição controladora do Estado brasileiro e o caráter heterogêneo de nossa 

sociedade originam-se na nossa formação histórica e econômica. A partir da década de 

1920, a intervenção estatal se acelerou, vindo a consolidar-se nos anos 1930. Surgia, então, 

o Estado desenvolvimentista, entendido como um pacto político de dominação, onde a 

cooptação ou exclusão de setores mais amplos da população trabalhadora variava ao sabor 

de maiores ou menores teores de democracia ou de autoritarismo. A expressão inicial desse 

novo modelo consolidou-se no primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. 

                                                           
88 A título de ilustração, a produção brasileira de produtos têxteis  pulou de 22 milhões de metros cúbicos em 
1885 para 245 milhões em 1905 e 522 milhões em 1921, gerando 109 mil empregos. Esse crescimento só foi 
possível pela existência de um mercado interno criado ao sabor do aumento das exportações. Entre 1882 e 
1915, a indústria têxtil aumentou sua produção quarenta vezes (FURTADO, 1968: 24 e 25). 
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A segunda fase do processo, que vai de 1930 até o início dos anos 1960, foi a fase 

qualificada de substituição de importações devido às tensões estruturais criadas pelas 

limitações na capacidade de importar. Não obstante, a industrialização brasileira poderia ter 

ocorrido muito antes caso o país tivesse colocado em prática uma política industrializante, 

preferencialmente de marca nacional. Tal não aconteceu devido aos interesses políticos e 

econômicos contrários dos próprios agricultores, particularmente os plantadores de café, 

que defendiam a velha tese da vocação agrícola do país. E esse atraso de décadas na 

industrialização marcou profundamente nossa formação econômica e tornou-se uma das 

bases do problema que até hoje enfrentamos. 

 Essa fase é também marcada pela profunda intervenção estatal na economia 

brasileira. A ação do governo através de subsídios aos investimentos industriais, das 

políticas de crédito e cambial permitiu a ampliação e o aprofundamento da industrialização. 

Sem uma política de juros, somada à criação de uma indústria de base como a siderúrgica e 

a do petróleo, a industrialização não teria alcançado o ritmo que conheceu no início do 

século XX. Contudo, o fator dinâmico principal foi o processo de substituição de 

importações.  

 Do ponto de vista político, o Estado Novo, estabelecido pela ditadura de Vargas, 

fortaleceu uma burguesia industrial estreitamente vinculada ao mercado interno, que se 

estabilizou no poder. Por outro lado, criou para a classe trabalhadora brasileira uma 

legislação que lhe concedia uma série de benefícios sociais, desconhecidos até então.89 O 

governo de Vargas pôs em andamento uma estratégia de desenvolvimento que visava 

ampliar a participação do capital de origem nacional na economia brasileira, fortalecendo 

assim a soberania nacional, e que permaneceu, ainda que com controvérsias e novas 

orientações, até 1964.90 O modelo de industrialização com base na substituição de 

importações, contudo, começava a sofrer a influência da nova ordenação econômica 

mundial que tomava forma com o início da guerra fria, em 1946, logo após o segundo 

grande conflito mundial (IANNI, 1997). A guerra fria, que marca a predominância dos 

                                                           
89 A  Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foi inspirada fortemente na Carta del Lavoro italiana, da qual 
era contemporânea. A regulamentação do salário mínimo e da jornada de trabalho, entre outras ações que 
passam a interferir na relação capital-trabalho, fazem parte desta lei. 
90 No governo Vargas, estatizar era sinônimo de modernidade. Assim, setores estratégicos como o de geração 
de energia e de serviços públicos como saneamento, comunicações, transportes etc. voltaram ou passaram a 
ser controlados pelo Estado. 
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Estados Unidos no cenário capitalista mundial, cria exigências que levam o Brasil a 

favorecer a atuação das empresas norte-americanas em seu território, criando uma nova 

relação que tem como base o tripé que abrangia capital nacional, capital internacional e o 

Estado brasileiro. É extremamente importante a influência norte-americana na América 

Latina e no Brasil em particular, após 1945, com a posse de Harry Truman na presidência 

dos Estados Unidos, consolidada com o Programa Aliança para Progresso, criado após a 

Revolução Cubana de 1959, em que o assessoramento e o financiamento americanos 

cobriam as áreas de transporte, saúde, agricultura e, em especial, a educação. 

 Após um interregno de cinco anos, em que o país foi regido pelo marechal Eurico 

Gaspar Dutra, Getúlio volta à presidência do Brasil em 1950 – desta vez através do voto 

popular – dando novo impulso às idéias nacionalistas e populistas, que propunham amplo 

programa de expansão econômica em que se previa o aumento no emprego e a elevação do 

padrão de vida da classe operária e da classe média urbana, capaz de garantir o consumo 

interno dos bens produzidos pela indústria nacional. O ataque lançado contra as oligarquias 

dominantes e a exploração do capital internacional provocou por parte destas uma reação 

que terminou por minar o governo. 91 

 Na tentativa de acalmar os ânimos, Vargas implementou uma política de conciliação 

que inclui a reforma cambial de 1953, em que tentava aumentar as exportações enquanto 

reduzia as importações e tornava livre a saída e a entrada de capitais, facilitando a atuação 

do capital estrangeiro no mercado nacional. De cunho político, outras medidas foram 

tomadas, entre elas a edição da Lei de Segurança Nacional – de amplo uso no governo 

militar instalado em 1964 – e a ampliação do acordo militar entre o Brasil e os Estados 

Unidos, que colocava as forças armadas brasileiras diretamente sob a influência das 

estratégias do Pentágono. Mas a reação continuada das “forças contrárias” terminou por 

levá-lo ao suicídio, em 1954. 

 

2.4.8 O pensamento econômico do desenvolvimentismo 
                                                           
91 A política nacionalista de Vargas resultou na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, 
o BNDE, do Plano Salte  - que previa investimentos públicos nos setores de alimentação, transporte, saúde e 
energia, no monopólio estatal do petróleo, com a criação da Petrobras, em 1952. Além disso, o governo envia 
ao Congresso um projeto de lei que limita os lucros de monopólio e o  repatriamento dos lucros das empresas 
estrangeiras e, empreende uma política trabalhista destinada a conseguir o apoio do operariado – lançada por 
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 O desmoronamento do capitalismo neoliberal em 1929 trouxe consigo a 

reconfiguração dos Estados nacionais. No bojo dessas transformações, encontramos o 

Brasil no embate tardio entre liberalismo e intervencionismo industrialista, o primeiro tendo 

como fiel guardião o professor Eugênio Gudin e sendo Roberto Cochrane Simonsen o 

defensor da industrialização. Em termos das idéias, Gudin foi predominante, ainda que não 

tenha impedido totalmente que o país se industrializasse. Exerceu influência duradoura na 

política econômica que se prolongou até os anos 1950. 

Com a morte prematura de Getúlio Vargas, em 1954, assumiu o seu vice-presidente, 

Café Filho. Com ele, o processo de industrialização sofre uma brusca guinada política que 

dará um novo rumo a sua estratégia econômica. Assume o importante Ministério da 

Fazenda o engenheiro Eugênio Gudin. Impregnado fortemente com a ideologia liberal, 

arauto dos interesses norte-americanos no país, Gudin era francamente favorável a mais 

estreita colaboração com o capital estrangeiro, ao fortalecimento do setor agrícola nacional 

e contrário a qualquer programa mais intensivo de industrialização do país, repetindo em 

grande parte a postura adotada pelo Visconde de Cairu, século e meio antes. 

O novo ministro, engenheiro de formação, economista autodidata e com um ótimo 

curriculum a serviço de algumas empresas estrangeiras aqui instaladas – principalmente de 

origem norte-americana – era também um ferrenho defensor do ideário liberal que emanava 

do Velho Continente nas obras de Adam Smith e dos demais pensadores da Escola Clássica 

de pensamento econômico e se tornou um dos líderes teóricos do pensamento liberal do 

país na primeira metade do século XX. É considerado o patrono dos economistas brasileiros 

(BIELSCHOWSKI, 2000).92 

O economista brasileiro apoiava suas idéias na crença de que o país deveria seguir 

sua vocação “natural”- continuar sendo um país agrícola. Inspirado nos axiomas da teoria 

das vantagens comparativas de Davi Ricardo, Gudin defendia que o Brasil deveria se 

“especializar” e incrementar a exportação de seus produtos extrativos e agrícolas e importar 

                                                                                                                                                                                 
João Goulart, recém-nomeado Ministro do Trabalho – que promovia um aumento de 100% do salário mínimo 
e uma reorganização do movimento sindical (MARINI, 2000: 14-15) 
92 Como professor universitário, em 1941, Gudin apresentou ao então Ministro da Educação, Gustavo 
Capanema, e conseguiu aprovar a sua proposta de Programa dos Cursos de Ciências Econômicas nas 
universidades brasileiras, elaborado em parceria com os professores Otávio Gouveia de Bulhões e Maurice 
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de países industrializados os bens de consumo e produção destinados à satisfação de suas 

necessidades sociais. Se precisasse, o país poderia facilitar a vinda de empresas para cá e 

isto satisfaria os interesses da divisão internacional do trabalho então vigente. Tudo isso 

deveria ser alcançado com o mínimo de intervenção estatal na economia.93 

Para Gudin, à semelhança da maioria dos economistas ortodoxos, o 

desenvolvimento econômico correspondia, na essência, ao aumento da produtividade. A 

diferença de sua concepção reside na forma de se promover esse processo. Ao contrário dos 

desenvolvimentistas, para os quais era fundamental uma política de industrialização com 

efetiva participação do Governo, ele considerava que a livre atuação das forças de mercado 

seria a principal mola do desenvolvimento, ancorada no equilíbrio monetário e cambial e 

sem intervenção do governo no mecanismo de formação de preços. Conforme ele próprio:  

A Economia Liberal ou a Democracia Econômica não importam em laissez-faire, 

no sentido de ausência de Governo ou desinteresse do Estado pela ordem 

econômica. O seu princípio é que o Estado deve [. . .] evitar interferir no campo da 

economia privada. [O Estado deve] facilitar, estimular, premiar [a iniciativa privada 

e, nos períodos de depressão] promover a realização de um programa de obras 

públicas, destinado a impulsionar a atividade econômica (GUDIN, 1951: 34, apud 

BIELSCHOWKI, 2000: 59). 

 O intelectual conservador acreditava num tipo de industrialização que fosse capaz 

de absorver o excedente de mão-de-obra tornado disponível em função do progresso 

técnico no setor agrícola. Opunha-se, no entanto, a boa parte das medidas oficiais de apoio 

à industrialização que comprometessem a estabilidade monetária e cambial e os princípios 

liberais da alocação de recursos. Para Gudin, a participação do Estado na economia, 

controlando setores como o de energia elétrica, comunicações etc., representava uma 

ameaça ao capitalismo e levaria o país ao socialismo, “um subproduto da ditadura”. A 

estatização era uma forma equivocada de gerência e de financiamento dos investimentos. 

Faltaria ao Estado a capacidade de ser um bom gerente, evitando a “intromissão da política 

na administração de empresas do Estado” e controlando o “risco de toda sorte de fraude” 

(apud BIELSCHOWSKY, 2000: 60 e 61). 

                                                                                                                                                                                 
Bye (BIELSCHOWSKI, 2000). Este projeto, de forte ranço neoclássico, serve de base para o ensino de 
economia até os dias de hoje. 
93 Para um melhor conhecimento das idéias liberais de Gudin vide A controvérsia do planejamento na 
economia brasileira (IPEA/INPES, 1977) e Bielschowky (2000: 40-76). 
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 Quanto a questão dos investimentos estrangeiros no país, Gudin foi contra todos os 

tipos de controle pretendidos pelo Estado. Tendo ocupado, durante um longo tempo, cargo 

no alto escalão de grande empresas multinacionais dos setores de energia elétrica e de 

transportes, aproveitou-se enquanto ocupava a posição de Ministro da Fazenda para editar a 

célebre Instrução 113, da Superintendência da Moeda e do Crédito, Sumoc, que beneficiava 

as empresas estrangeiras, autorizando-as a importar bens de capital sem cobertura cambial, 

o que não era permitido às empresas nacionais, e se opôs aos projetos que tramitavam no 

Congresso, destinados a controlar a remessa de lucros das multinacionais para o exterior. 

Tais medidas de defesa dos interesses estrangeiros obedeciam a uma nova estratégia 

econômica internacional, e lhes valeram vários ataques de industriais brasileiros e de 

nacionalistas de diversas tendências (ibid.). 

 Gudin tinha uma interpretação dos fenômenos monetários bastante próxima do 

receituário ortodoxo postulado pelo Fundo Monetário Internacional nos dias de hoje e como 

neoliberal e conservador de fina estirpe foi grande adversário teórico dos nacional-

desenvolvimentistas brasileiros. Diante dos desequilíbrios monetários que se tornavam 

mais freqüentes a  partir de 1950, Gudin partiu em defesa da estabilidade. A sua visão era 

de que o problema do desequilíbrio externo brasileiro expressava a falência do mecanismo 

clássico adotado de eliminação automática dos déficits da balança de pagamentos através 

da deflação ancorada no padrão-ouro e que levava a necessidade de se empregar a política 

de câmbio flutuante, permitindo a desvalorização da moeda brasileira sempre que se 

tornasse necessário garantir o equilíbrio das contas externas do país. 

 Sobre as questões distributivas, Gudin tratava a distribuição da riqueza de forma 

separada da distribuição da renda. A distribuição da riqueza, na década de 1950, girava em 

torno do secular problema da reforma agrária. Gudin se colocava contra a distribuição da 

propriedade rural, considerando que, para ele, a questão da saúde, da escolaridade, da 

técnica e do crédito agrícola seriam muito mais importantes que a distribuição da terra em 

si mesma. Quanto à questão da distribuição da renda entre salários e lucros, a compreensão 

de Gudin era de que, em um processo de aceleração inflacionária, seria necessário que os 

reajustes salariais fossem inferiores ao índice de elevação de preços para evitar a redução 

dos lucros, o que aumentava a concentração da renda e aumentava o espaço que separava 

ricos e pobres (BIELSCHOWSKY, 2000). 
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 Além disso, combateu a idéia da participação dos empregados nos lucros das 

empresas, atacou as leis trabalhistas introduzidas por Getúlio Vargas, considerando-as 

responsáveis pela migração para a cidade e prejudicando a produção agrícola, e ainda foi 

contra a atuação dos sindicatos dos trabalhadores e da intervenção governamental, por 

considerá-los nocivos ao livre funcionamento das forças de mercado. 

 

2.4.9 O projeto liberal para a educação brasileira 

 

 A revolução de outubro de 1930, que depôs o governo de Washington Luiz, foi um 

movimento que refletia a crise do desenvolvimento brasileiro que se arrastava havia 

décadas e se agudizava nos anos da década de 1920, irradiada a partir da quebra da bolsa 

de Nova Iorque em 1929. Essa revolução conservadora tinha como meta maior a 

implantação definitiva do capitalismo no Brasil. 

 O período que antecedeu a revolução foi marcado por um acirrado processo de 

acumulação de capital, reflexo das mudanças decorrentes do fluxo migratório que 

acarretou o aumento do tamanho do mercado interno. A diminuição do volume das 

exportações provocou a transferência de investimentos do setor agrícola para o setor 

industrial que supria o mercado interno. A retirada dos capitais estrangeiros, na fase crítica 

da crise, reforçou a aplicação da renda nacional dentro da estrutura produtiva industrial 

existente. Dessa forma, enquanto o mundo capitalista da década de 1930 experimentava 

forte recessão, a economia brasileira vivia uma situação dinâmica graças ao crescimento de 

seu mercado interno, dando origem ao segundo ciclo de substituição de importações 94 

 A medida que a crise econômica mundial se define no final dos anos 1920, aumenta 

a importância do mercado interno que já apresentava sinais de crescimento desde o 

período de transição da economia escravista para a economia de trabalho assalariado, 

passando a dominar o modelo de industrialização cuja função determinada era a de atender 

a demanda antes satisfeita pelas importações. A importância do mercado interno foi, 

portanto, essencial para o desenvolvimento industrial brasileiro, mas esse processo foi 

feito através da importação de tecnologia e de equipamentos para a produção que visava 

atender, primordialmente, os padrões de consumo das elites. Tal modelo de 

                                                           
94 Para u m relato mais completo sobre a transição política dos anos 1930 – 1940, vide Romanelli (1997: 51).  
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industrialização contribuiu para o desempenho do sistema educacional brasileiro. Houve 

mudanças substanciais na estrutura do sistema educacional brasileiro, decisivas em alguns 

estados, através das reformas conduzidas por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e 

outros. 

 O fato de a demanda interna passar a ser satisfeita com a produção local mas com 

máquinas, equipamentos e tecnologias importadas continuou a constituir um desestímulo à 

pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico no país. Embora não se deva afirmar 

que a ausência da tradição em pesquisa em nossas faculdades tem sua origem no modelo 

econômico adotado no país, observa-se que a escola brasileira acompanha a dinâmica da 

economia nacional. A disponibilidade induzida de tecnologia importada tornou secundária 

a necessidade de uma educação voltada, além da formação da cidadania, para a 

capacitação tecnológica. 

 O governo ditatorial de Getúlio Vargas caracterizou-se como um período em que o 

desenvolvimento econômico foi favorecido pela forte intervenção do governo, nitidamente 

antidemocrática, mas guardando relativa preocupação com o bem-estar social e com a 

questão nacional. Sua queda, ocorrida em 1945, levou à substituição pelo governo eleito 

do General Eurico Gaspar Dutra, de característica claramente liberal. Ao assumir, Dutra 

tentou reverter a questão do intervencionismo, reforçando a volta do liberalismo 

econômico que ressurgia na forma de reduzida proteção à indústria nacional e aos recursos 

naturais e de apoio ao investimento direto estrangeiro. As reservas cambiais acumuladas 

durante o esforço de guerra rapidamente se esgotaram com a abertura das importações, 

resultado da supressão da política protecionista, da política tarifária e da desvalorização 

cambial. 

 O ressurgimento da política liberal não se fez, entretanto, sem a participação efetiva 

do Estado. O governo de Dutra aliou-se aos vários interesses em jogo. Em nome dos 

princípios liberais e da democratização criaram-se condições mais favoráveis ao 

movimento dos capitais internacionais. O liberalismo implantado não eliminou a 

participação do Estado na economia, ao contrário, o mercado não opera no vácuo, 

necessita de uma ampla legislação estatal que lhe favoreça. A antiga intervenção estatal 

cedeu espaço a estrutura governamental de caráter liberal na qual foram restaurados o 
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princípio da “livre iniciativa” e da “igualdade de oportunidades para nacionais e 

estrangeiros” (IANNI, 1971: 82). 

 No plano educacional, a dinâmica econômica aumentou a distância que separava a 

educação do desenvolvimento. A partir da década de 1930, a mobilidade social facilitada 

pela segunda fase da substituição de importações que se iniciava criou novas 

oportunidades para as classes intermediárias e para os segmentos ligados anteriormente à 

lavoura que se deslocava para os centros urbanos em busca de emprego. Esse movimento 

provocou o aumento da pressão da demanda social por educação e foi esse crescimento 

que pressionou para que se estabelecesse um processo de educação que permitisse a todos, 

teoricamente, o acesso aos níveis mais altos de ensino. Isto é, buscava-se romper com o 

sistema dual de educação vigente anteriormente que fazia para os pobres uma educação 

que não permitia o acesso ao ensino superior “nem possibilitava a mobilidade para o 

sistema educacional das elites” (ROMANELLI, 1997: 67 – 68). 

 As mudanças ocorridas graças ao crescimento econômico, particularmente do setor 

industrial, provinham dos setores mais modernos e dinâmicos da economia, beneficiados 

com as oportunidades que lhes foram dadas tanto com a economia de guerra de 1914 – 

1918, quanto com a Grande Depressão e com a Segunda Guerra que se avizinhava. Esse 

crescimento significou a emergência de novas camadas sociais responsáveis pela pressão 

de demanda e a conseqüente expansão do sistema de ensino. 

Em termos gerais, no entanto, a mobilidade social dos setores arcaicos para o 

moderno pouco alterou as condições em que se encontrava o ensino. Segundo Romanelli 

(1997.: 110), as mudanças na educação ocorridas naquele período “foram [. . .] 

inconsistentes, insuficientes e inadequadas, já que visavam sobretudo a expansão das 

oportunidades educativas que existiam para as camadas privilegiadas”. O sistema 

educacional expandiu-se por pressão de demanda, mas sua expansão não refletia as 

necessidades sociais reais. Sob o aspecto quantitativo, foram insuficientes devido a uma 

“estrutura de ensino rígida, inelástica, seletiva e socialmente discriminante” 

(ROMANELLI, 1997: 128). Sob o aspecto qualitativo, ao não satisfazer as necessidades 

criadas, resultou no aumento da falta de sintonia entre a educação e o desenvolvimento, 
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com a expansão do ensino dando-se a favor do ensino acadêmico em detrimento do ensino 

técnico–profissional.95 

O setor educacional, no período entre 1930 e 1937, sofreu um conjunto de reformas 

de caráter conservador, empreendidas por Francisco Campos, que foram combatidas por 

um grupo de pensadores, líderes de um movimento sobre educação de caráter renovador, 

cujos princípios estavam inscritos no “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”.96 O 

pensamento dos educadores brasileiros sofria da influência que eles recebiam de 

educadores estrangeiros, em particular da corrente de pensamento encabeçada pelo norte-

americano John Dewey. 

 A proposta liberal histórica para o ensino público era favorável ao combate à 

desigualdade de instrução através da organização estatal de um sistema de ensino público 

acessível a todos. A função do Estado era controlar o ensino das ciências positivas, 

enquanto ficava a cargo da família e da Igreja a formação religiosa e moral (PINTO et al, 

2000). 

 Essas idéias foram originalmente desenvolvidas por Marie Jean Antoine Nicolas de 

Caritat, Marquês de Condorcet (1743-1794)97, um dos teóricos do Iluminismo francês, para 

o qual a educação pública se fazia necessária por dupla motivação, política e filosófica. 

 O projeto liberal para o ensino público assume várias formas em função de períodos 

e de contextos históricos nos quais pôde ser implantado. No processo histórico brasileiro, 

os ideais liberais de um sistema público de ensino foram reforçados por Anísio Teixeira 

(1900 – 1971), inspirados nas idéias do norte-americano John Dewey,98 do qual foi o 

principal reprodutor no Brasil (FÁVERO e BRITTO, 1999: 63). Em dupla com Fernando 

de Azevedo, Anísio Teixeira foi o responsável pela implementação de projetos para o setor 

                                                           
95 Para um rico relato desse período, vide Romanelli (1997: cap. 3). 
96 O Manifesto, elaborado por Fernando de Azevedo e contando com a assinatura de 26 educadores, propunha 
uma outra educação para o Brasil que começava a se urbanizar por força da industrialização. A forma como 
os pioneiros compreendiam o mundo da educação demonstrava que estavam muito próximos da concepção 
liberal dos “educadores românticos” do século XIX (vide ROMANELLI, op. cit.: 145). 
97 O Marquês de Condorcet exerceu grande influência intelectual nos primeiros momentos da Revolução 
Francesa mas, por se opor posteriormente às políticas da Convenção, foi condenado à morte. Conseguiu 
escapar e, escondido, escreveu seu livro mais famoso, Esboço de um quadro histórico do progresso do 
espírito humano (HUNT, 1981: 92 et seq.). 
98 John Dewey foi um dos últimos baluartes do ideais democráticos de Thomas Jefferson. De acordo com a 
visão jeffersoniana, a base de um sistema democrático encontra-se na liberdade, na solidaridade, no acesso ao 
trabalho e na capacidade de participação da ordem social. John Dewey acreditava que um sistema de 
educação democrárico deveria ter esta função libertária (CHOMSKY, 1999: 21). 
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educacional.99 Data dessa época a criação do grupo escolar publico que oferecia o antigo 

ensino primário, com as quatro primeiras séries de escolaridade. O grupo escolar constituiu 

a única “escola relativamente orgânica” que o Brasil possuiu – uma escola pública com 

relativa função democrática e integradora até o ginásio (NOSELLA, 1993: 164). 

 Do ponto de vista da formação intelectual, seu projeto incluía a criação de 

instituições universitárias ou não, voltadas para a pesquisa científica, literária e filosófica. 

Ainda que ele tenha defendido um sistema de ensino público em todos os níveis e 

instituições públicas de pesquisa e o fomento a uma educação voltada para o 

desenvolvimento, tal empenho não resultou numa educação mais objetiva que pudesse levar 

ao desenvolvimento tecnológico endógeno e ao desenvolvimento social de forma conjunta 

e articulada com o sistema econômico. 

 A visão de Anísio sobre a relação economia e educação enfatizava a procura pela 

autonomia da instituição escolar, possibilitada pela administração de seus próprios recursos 

financeiros, semelhante ao conceito de autonomia universitária que viria a ser utilizado pelo 

governo da  última década do século XX. 

 A relação trabalho e educação não constituía uma centralidade nos ideais liberais, 

mas o desenvolvimento industrial brasileiro dos anos 1930 reforçava a necessidade de se 

criar uma nova educação, uma formação mais aproximada ao mundo do trabalho. Na tônica 

liberal transparece a preocupação de adequar a escola ao mundo da produção através do 

ensino profissionalizante e do desenvolvimento científico e tecnológico voltado para 

atender as demandas do capitalismo internacional. 

 As propostas de Anísio Teixeira inseriam-se no projeto intelectual da elite 

reformista e contemplavam as duas grandes dimensões da educação liberal. A primeira 

considerava a educação como expressão da transmissão da cultura e da tradição. A segunda 

via a educação como o espaço para a reconstrução da experiência social. Faltou-lhe 

considerar mais duas dimensões que vejo como de grande importância para se alcançar o 

desenvolvimento mais amplo de uma sociedade. A terceira dimensão levaria a considerar a 

educação como a alavanca do desenvolvimento científico e tecnológico. Um projeto de 

uma nação soberana, justa, com desenvolvimento autônomo se constrói no decorrer de 

                                                           
99 Entre outros feitos, enquanto diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em 1931, 
no governo de Getúlio Vargas, criou a Universidade do Distrito Federal e posteriormente, em 1961, foi um 
dos idealizadores da Universidade de Brasília. 
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gerações, é uma construção de longo prazo. Dessa forma, a noção de espaço-tempo, ou 

seja, o espaço em movimento, constitui a quarta dimensão de um projeto de educação para 

a sociedade brasileira. Nesta nova nação, a rede escolar, tanto a pública quanto a privada, 

deve constituir-se numa estrutura orgânica e permanente de uma totalidade social, 

econômica e política. A articulação orgânica entre a escola e o mundo do trabalho se fará 

através do planejamento do ensino, da pesquisa pura e da pesquisa aplicada. 

 O período que corresponde ao Estado Novo, 1937 – 1946, regime totalitário sob o 

comando de Getúlio Vargas, teve como característica a fase da industrialização pesada com 

o Estado assumindo o papel de investidor industrial. Tal quadro colocava cada vez mais a 

educação como importante fator de desenvolvimento. 

 Durante o Estado Novo, o governo de Vargas publicou um conjunto de leis 

orgânicas do ensino enquanto que do lado empresarial criava-se a Confederação Nacional 

da Indústria, CNI, e posteriormente do Serviço Nacional da Indústria, Senai, e do Serviço 

Nacional do Comércio, Senac.100 

 A fase que vai de 1946 a 1961 foi marcada pelo sentimento de nacionalismo, 

enquanto continuava a expansão industrial rumo a implantação da indústria pesada e a 

implantação da indústria leve. Em consonância com os objetivos da indústria, o projeto de 

educação governamental inseria-se na proposta da Lei de Diretrizes e Bases. 

 A criação do Senai, em 1942, e do Senac, em 1946, inseriu-se na legislação 

complementar das reformas do ensino profissional, parte integrante do sistema de ensino 

paralelo ao oficial, encarregado de organizar e administrar o ensino técnico-

profissionalizante. Esse ensino paralelo destinava-se a atender às exigências da nova fase 

de expansão industrial através da preparação da força de trabalho para o mercado 

(ROMANELLI, 1997) 

 Com o tempo, o sistema oficial de ensino passou a ocupar-se com os cursos de 

formação, enquanto o Senai e o Senac encarregavam-se de oferecer cursos rápidos de 

aprendizagem industrial e comercial. A população que buscava as escolas mantidas pela 

CNI tinham urgência em preparar-se para exercer um ofício, para se qualificar melhor para 

o trabalho e receber melhor remuneração. Tratava-se de uma população que começava a 

                                                           
100 Para compreender melhor o projeto de educação dos trabalhadores brasileiros durante os dois governos de 
Vargas, a partir da ótica empresarial, sua filosofia, seus objetivos, seus órgãos de classe e suas concepções 
sobre trabalho, educação e formação profissional, vide Rodrigues (1998: cap. 2) 
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trabalhar mais cedo e não tinha condições de freqüentar as escolas da rede oficial. Assim, 

essas escolas de aprendizagem transformaram-se em escolas para as classes populares. 

  

2.5 Do pós-guerra ao início dos anos 1980 

 

O governo de cunho liberal de Eurico Gaspar Dutra, que substituiu Vargas após sua 

queda em 1945, tinha tentado aprovar no Congresso um projeto de petróleo que abria mão 

do monopólio estatal, bandeira defendida desde o Estado Novo (ROMANELLI, 1997: 52). 

Após o governo de Dutra, Getúlio Vargas volta ao poder, desta vez pelo voto popular. 

Getúlio encarnava o próprio “espirito do nacionalismo”. Dentro dessa coerência, em 1953, 

dois anos depois de sua posse, seu governo criou a Petrobras, empresa que, ao contrário do 

que pretendia o governo anterior, passou a reter o monopólio da pesquisa e da exploração 

de petróleo no subsolo brasileiro. O traço fortemente nacional-populista das políticas do 

governo, que atingiu também a remessa de lucro para o exterior, provocou uma reação nas 

elites conservadoras e entreguistas que contribuíram para o seu trágico fim. Café Filho, o 

vice-presidente que assumiu seu lugar, defendia maiores atenções para com o capital 

internacional. 

As investidas do capital internacional sobre a economia brasileira, que sempre 

foram uma constante em nossa formação, enfrentaram algumas restrições durante o 

governo de Vargas. É com o governo de Juscelino que se amplia a abertura do país ao 

capital internacional. A morte de Getúlio representou a vitória dos que defendiam a 

implantação plena do capitalismo internacional no Brasil sobre aqueles que desejavam um 

desenvolvimento autônomo e soberano. Juscelino tentou fazer a conciliação entre a política 

populista e o desenvolvimento industrial com base no investimento estrangeiro 

(ROMANELLI, 1997). 

O governo de Juscelino Kubitschek foi caracterizado pela ideologia do 

desenvolvimentismo que manteve ainda alguns ideais getulistas no plano político, enquanto 

no plano econômico ganha novas formas a abertura do país ao capitalismo internacional 

através do investimento direto das multinacionais (ibid.). 

 Do ponto de vista financeiro, os anos imediatos após a Segunda Guerra Mundial 

foram, para o país, de certa folga cambial provocada pelo aumento das reservas de divisas 
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acumuladas forçosamente durante o conflito. Por conta disso, ocorreu um aumento no nível 

das importações, trazendo para o país grande quantidade de bens supérfluos que levaram ao 

esgotamento acelerado de nosso estoque de moeda estrangeira num verdadeiro “desperdício 

de divisas” (TAVARES, 1978: 71). O pós-guerra também provocou no Brasil uma 

redefinição do papel do Estado na economia com a consolidação da fase de incentivos, 

fiscais e creditícios, aos investimentos produtivos. Tal política de assistência social aos 

ricos não resultou, contudo, no desenvolvimento tecnológico endógeno, até porque este não 

parecia ser de interesse de quem tinha o controle político e econômico do país.  

Uma tentativa de síntese da nova configuração do Estado brasileiro será feita a 

seguir. A política de comércio exterior do governo dispensou, durante um longo tempo, um 

tratamento preferencial aos insumos e máquinas e equipamentos importados, discriminando 

outros produtos e colocando obstáculos à sua importação, o que funcionava como um dos 

incentivos à produção interna. 

A continuação da política de investimentos públicos que havia começado 

anteriormente com a construção da Usina de Volta Redonda, com a criação da Petrobras, 

em 1953, e posteriormente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE 

(hoje BNDES, sendo acrescentado o termo Social à sigla), foi representada pelo programa 

de metas do governo do então presidente Juscelino Kubitschek, a primeira tentativa de 

industrialização em escala nacional, embora carente de uma visão global e integrada da 

economia. O período foi caracterizado por uma intensa participação, direta e indireta, do 

governo e da entrada de capitais estrangeiros privado e oficial, com o objetivo de financiar, 

juntamente com o capital nacional, uma parcela substancial do investimento em certos 

setores. Formava-se, assim, a “tríplice aliança” que vem dando, desde então, com as 

devidas nuances, a tônica das relações de produção no país (TAVARES, 1978: cap. 2). 

No governo de Juscelino ocorre a reconfiguração político-ideológica do Estado 

brasileiro. Pautado nos ensinamentos macroeconômicos de Lord Keynes, destacava-se uma 

ampla intervenção estatal na economia, sempre preservando o papel que cabe ao setor 

privado, tanto nacional como multinacional. Essa intervenção se traduzia na atuação do 

setor público nos assuntos econômicos destinada a acelerar a industrialização (CARDOSO, 

1978). 
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A questão da produtividade tornou-se um importante assunto de responsabilidade do 

Estado, que passou a considerá-la tanto como um instrumento técnico – através do 

aperfeiçoamento tecnológico, conseguido via o sistema de formação educacional e 

ideológica – como um instrumento de persuasão ideológica, incutindo na cabeça dos 

trabalhadores que eles eram importantes para o futuro do desenvolvimento (ibid.). 

Foi o período de implantação de algumas indústrias dinâmicas – automobilística, 

construção naval, mecânica de bens de capital etc. – estimuladas por uma política de 

incentivos fiscais e subsídios de várias naturezas. Este novo modelo de desenvolvimento, 

embora tenha significado a intensificação relativa do processo de industrialização, estava 

condicionado pela reduzida dimensão e composição da demanda interna altamente 

dependente da distribuição da renda entre a população e que limitava o tamanho do 

mercado. Nele se observava a coexistência da abundância relativa de alguns recursos 

naturais e mão-de-obra não qualificada ao lado da escassez relativa de mão-de-obra 

qualificada e de capital. Mais uma vez, o perfil de concentração da renda nacional existente 

levava a graves conseqüências sobre o mercado consumidor. E um planejamento com a 

adoção de medidas de política econômica inadequadas agravava o hiato que separava um 

setor capitalista dinâmico e desenvolvido de um setor de subsistência relativamente estático 

e subdesenvolvido. 

 A volta das condições externas restritivas, a partir de 1954, ao sabor das mudanças 

que se processaram no quadro político, vai acelerar o ritmo do crescimento industrial 

brasileiro. Não obstante o país ter experimentado um notável aumento na produção interna 

de bens e serviços, a industrialização recente do país não logrou equilibrar o seu comércio 

externo e, menos ainda, minorar o grau de dependência econômica e tecnológica do 

exterior e a incapacidade das elites de tirar algum proveito que revertesse para o país como 

um todo assimilando, criando e aprimorando sua tecnologia em benefício da população. Ao 

menosprezar o potencial do desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia, o país desmonta 

a frágil estrutura da formação educacional e técnica que dispunha, perenizando a 

dependência tecnológica. Observa-se apenas uma mudança qualitativa no caráter da 

dependência. Se antes a dependência se caracterizava pela subordinação às importações de 

bens de luxo e de bens de consumo duráveis para o consumo interno, agora, com uma 

industrialização que não é, em última instância, determinada endogenamente, uma 
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industrialização de marca nacional, as importações assumem um caráter tecnológico, com a 

entrada de produtos e processos cujas técnicas de produção não eram desenvolvidos no 

país. 

 A falta de medidas adequadas de política econômica levou esse modelo de 

industrialização a reapresentar problemas de mercado de baixa competitividade, 

acompanhado de altos custos de produção e de insuficiente absorção da força de trabalho 

que contribuíram para uma distribuição da renda nacional cada vez mais desigual. A forma 

como se procedeu a intensa industrialização no país, fortaleceu a estrutura dual da 

economia brasileira. De um lado, o setor capitalista moderno e dinâmico. De outro, o setor 

de bens de subsistência, arcaico, de baixa produtividade. 

 A política econômica nacional se revelou como uma política cambial destinada a 

manter uma discriminação seletiva nas importações, com tratamento especial aos insumos 

básicos e aos bens de capital. A política de investimentos públicos deu continuidade à fase 

de investimentos industriais estatais e promoveu a volta do controle governamental de 

empresas públicas de infra-estrutura e serviços. 

 Os anos entre 1956 e 1961 foram de sucesso e de vitória do planejamento na 

economia brasileira sobre o ideário neoliberal do livre mercado. Nesse período, observou-

se o aumento da participação do investimento público no total do investimento produtivo 

no país, acompanhado da entrada do capital estrangeiro institucional e privado, para 

financiar parte dos gastos públicos através de empréstimos e investimentos produtivos 

diretos em setores da indústria mecânica, estimulados por uma política de incentivos 

governamentais.101 É deste período, a instalação da indústria automobilística, da construção 

naval e da mecânica pesada e a expansão da indústria siderúrgica, petrolífera etc. 

(CARDOSO, 1978). 

 

2.5.1 O nacional-desenvolvimentismo  

 

 Os anos dourados do desenvolvimentismo brasileiro corresponderam externamente 

aos de  uma intensa crise mundial que trespassa os meados de 1950 até atingir o início dos 

                                                           
101 A já citada Instrução n º 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, Sumoc, e a Lei n º  3244, de 
1957, são exemplos iniciais dessa legislação. 
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anos 60. Quando assumiu a presidência, em 1956, Juscelino Kubitschek, lançou o Plano de 

Metas, que começou a ser aplicado somente no ano seguinte. O plano se apoiava, 

principalmente, nos investimentos públicos em setores de infra-estrutura e no ingresso de 

capitais estrangeiros (MARINI, 2000). As empresas norte-americanas que com o pós-

guerra necessitavam ampliar seus campos de investimento, foram particularmente 

beneficiadas com essas medidas. 

Do pós-guerra até início de 1960, os Estados Unidos se beneficiaram de amplo 

saldo comercial em conta corrente, o que lhes permitia vultosos gastos no exterior e o 

acúmulo de enormes reservas monetárias (FURTADO, 1992). O primeiro resultado visível 

dessas políticas para os países subdesenvolvidos, particularmente o Brasil, é o aumento da 

participação do investimento direto estrangeiro, especialmente do capital norte-americano e 

de sua influência na sociedade política brasileira, e da associação deste com o capital 

nacional. 

O governo de Juscelino apresentava algumas contradições. Para implementar o 

Plano de Metas, seu governo teve que recorrer a empréstimos que contribuíram para o 

aumento da inflação, mas que geraram investimentos em infra-estrutura – construção de 

hidrelétricas como Furnas e Três Marias –, na implantação da indústria automobilística e na 

ampliação da rede rodoviária nacional. 

Apesar das relações intensas com os Estados Unidos, o governo teve problemas com 

o capital e com os investidores norte-americanos que não desejavam o surgimento de um 

pólo industrial no Brasil, preferindo que o país continuasse exportando matérias-primas e 

importando seus manufaturados. Juscelino muda os rumos da política externa nacional, 

passando a se relacionar de forma mais próxima com a Europa, de onde viriam a maioria 

dos investimentos que criaram a indústria automobilística no país – a Volkswagen, a Simca, 

a Renault, a DKW etc. Para isso, concedeu incentivos como os créditos subsidiados, 

terrenos, isenções de impostos e outras facilidades. Criou também várias estatais e 

desvalorizou a moeda, pois considerava o crescimento econômico mais importante que a 

estabilidade monetária, chegando inclusive a romper com o FMI, que exigia do país uma 

política de “ajuste” muito semelhante a existente atualmente  (GORENDER, 2002: 22). 

 A ampliação da atuação do capital internacional afetou as relações entre o setor 

industrial e o agroexportador. Os lucros obtidos pelas empresas estrangeiras e remetidos 
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para as suas matrizes só poderiam ser convertidos em moeda estrangeira com os recursos 

gerados pelo setor exportador, após descontar a parte destinada ao pagamento das 

importações (PRADO JR., 1977). 

 Foi no governo de Juscelino Kubitschek que se acentuou o discurso sobre o 

desenvolvimento econômico capaz de romper com o estado de pobreza e atraso e alcançar a 

prosperidade. Na visão do governo, era necessário acelerar o processo de superação de uma 

economia basicamente agropecuária para o estágio de uma economia industrializada. 

Industrializar o país constituiu a maior preocupação e um dos pontos críticos do governo. 

Significava, para a equipe de governo de Juscelino, a maior arma que o país dispunha para 

combater a pobreza e fez com que o governo dedicasse maior atenção às questões 

econômicas. Os progressos no setor industrial foram perceptíveis. O país realmente 

experimentou um grande crescimento industrial. Mas, devido a sua atuação ser dirigida 

basicamente para os problemas econômicos, o objetivo governamental da “valorização do 

homem brasileiro” praticamente não foi alcançado (CARDOSO, 1978: 94). O aspecto 

central da ideologia do desenvolvimento não foi, conforme o discurso, a valorização do 

homem, mas a prosperidade e a ordem social. A indústria era considerada o instrumento 

mais adequado para lograr êxito neste objetivo político. O governo pensava a 

industrialização e o fortalecimento do mercado interno como a única alternativa ao 

desenvolvimento auto-sustentado. A matriz do problema consistia em conseguir o impulso 

decisivo para atingir e manter uma taxa de crescimento autônomo compatível com uma 

taxa crescente de ocupação da mão-de-obra. 

O governo de Juscelino encarava a pobreza de forma bastante abstrata, sem definir 

com que tipo de pobreza estava lidando e quais as suas determinações. A questão era 

considerada tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. O 

primeiro levava em conta as dificuldades de obtenção de capital, num nível de investimento 

adequado às necessidades de um crescimento em ritmo acelerado. Como a capacidade 

interna de geração de recursos ficava comprometida por um mercado de modesta 

acumulação, a solução era apelar para o investimento direto estrangeiro. 

A feição política estava na concepção de que a pobreza poderia ser considerada 

como potencialmente geradora de insatisfação e base da revolta popular e da subversão da 

ordem pública. Era a gênese da ideologia da segurança nacional, tão bem defendida pela 
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ditadura militar que estava por vir. Subversão como resultado da pobreza, eis a visão 

política do governo juscelinista (CARDOSO, 1978). 

O desenvolvimento econômico representava, então, uma forma de preservar a 

população brasileira da contaminação por ideologias diversas da ideologia dominante no 

país, calcada na moral cristã e no modelo econômico liberal. O país vivia o clima inicial da 

guerra fria, que dividia o mundo entre os adeptos da doutrina capitalista e os da doutrina 

socialista (CARDOSO, 1978). Daí a justificativa da necessidade de ajuda externa para 

evitar que a ideologia socialista se apoderasse da consciência política das classes menos 

favorecidas do país. Combater a miséria e a pobreza se transformava num método eficaz de 

combate à expansão mundial do “socialismo real” da antiga União Soviética. 

O desenvolvimentismo do governo pretendia ter como maior aliado e investidor os 

Estados Unidos. Sua política nacional não se opunha aos interesses do Tio Sam, ao 

contrário, encontrava-se profundamente identificada com ele (CARDOSO, 1978: 139). A 

importância da cooperação internacional, principalmente norte-americana, se fez nos planos 

econômico, político e cultural. Essa cooperação concerne à entrada de capitais no país, seja 

sob a forma de empréstimos ou financiamento, seja sob a forma de investimento direto. O 

aporte de capitais externos tinha como objetivo facilitar o acesso ao desenvolvimento 

industrial, cobrindo a falta de recursos internos. Foi de fundamental importância na 

consolidação do modelo industrial brasileiro e na captação de divisas necessárias à 

aquisição de bens de capital no exterior (ibid., passim). 

 Entretanto, o maior problema encontrado com a capitalização era o de que, enquanto 

economia primário-exportadora, a economia nacional enfrentava condições desfavoráveis 

de intercâmbio com as potências industriais. A deterioração dos termos de troca constituiu 

uma razão a mais para que o setor exportador recebesse mais cuidados do setor público. Na 

lógica governista, a deterioração das relações de troca fazia com que aumentasse a 

importância do investimento produtivo estrangeiro na ampliação do parque industrial do 

país, buscando atingir níveis de produtividade e rentabilidade mais elevados. 

 Para garantir maior rentabilidade ao investimento direto, o governo criou uma linha 

de incentivos e benefícios suplementares para premiar a vinda do capital estrangeiro. O país 

deu ao capital a oportunidade de investimento que ele teria, em condições normais, em 

qualquer lugar, só que com algumas vantagens adicionais. Ao interesse do governo em 
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trazer do exterior o capital de que necessitava, juntava-se o interesse do capital estrangeiro 

em se expandir além de suas fronteiras nativas. Além do mercado brasileiro ser de grande 

lucratividade para o capital aqui aplicado, o governo ainda procurava conceder aos 

capitalistas internacionais um conjunto de benefícios suplementares. 

 Para o desenvolvimentismo, os maiores obstáculos ao crescimento de certos setores 

estratégicos da economia eram as deficiências de capital e de tecnologia. E a associação 

com empresas estrangeiras seria uma forma de superar essas dificuldades. A condição para 

o desenvolvimento era a de que se elevasse o nível da poupança interna e se absorvesse a 

poupança externa, via investimento direto, para que o ritmo dos investimentos produtivos 

fossem acelerados. Mas, havia determinadas áreas que, “por motivos políticos e de 

segurança nacional, devem ser objeto de um esforço puramente nacional [. . .] À parte essas 

áreas, devemos aceitar franca e lealmente o capital estrangeiro, não especulativo, 

conscientes de que sua colaboração, sujeito ao controle de nossas leis, pode ser um meio de 

engrandecer o País sem qualquer ameaça à sua segurança”.102 

Ao atrelar o desenvolvimento econômico à questão da segurança, a política de 

Juscelino dedicava maior importância ao combate à ameaça comunista, capaz de subverter 

a ordem democrática e cristã, do que, especificamente, ao combate à pobreza como um 

valor moral e ético. Acreditando que o desenvolvimento promovia a segurança e a luta pela 

eliminação de ideologias contrárias ao capitalismo, identificava o conceito de segurança 

com a luta contra a subversão (CARDOSO, 1978: 192). 

 Para Jânio Quadros, por sua vez, em seu breve período de administração de apenas 

oito meses – de janeiro a agosto de 1961 – o governo representava a nação. A sua 

ideologia, no plano interno, estava centrada na integridade nacional e, no plano externo,  na 

autodeterminação baseada na idéia de liberdade. O desenvolvimento, para ser alcançado, 

necessitava que o país se afastasse de sua posição colonial e se definisse como nação 

soberana. A questão da pobreza era vista como o grande fator que dividia as nações ricas e 

as nações pobres. Criava nestas últimas um núcleo de solidariedade contra os interesses que 

dificultavam e destruíam as suas tentativas de desenvolvimento (ibid.: 297-298).  

 Jânio Quadros tentou estabelecer uma política externa independente e conciliar o 

modelo de desenvolvimento econômico empreendido pelo seu antecessor com seu modelo 

                                                           
102  JK – Discursos, 1956, 764, p. 247, (apud CARDOSO, 1978: 186). 
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político de caráter populista e nacionalista. Não foi possível. Pressionado por demandas 

inconciliáveis, permaneceu pouco tempo no poder. 

 A meta prioritária na visão desenvolvimentista do governo não era o crescimento 

econômico em si, mas a valorização do homem. As articulações das forças sociais são 

determinadas, em última instância, pelas estruturas econômicas, mediadas pela ideologia. A 

ideologia é vista como parte de uma estrutura determinada pela base econômica e permeada 

pelas relações de classes (CARDOSO, 1978). Sua benevolência para com o capital 

estrangeiro foi, no entanto, bastante significativa. O governo de Jânio Quadros, de perfil 

político de direita, implantou reformas de caráter liberal que não colocavam limites ao 

repatriamento dos lucros das empresas multinacionais, apenas ofereciam vantagens fiscais 

para que eles fossem reinvestidos no país (MARINI, 2000; 31). 

 João Goulart, o vice-presidente que sucedeu Jânio, era herdeiro político e discípulo 

da doutrina de Vargas. Seu governo representou importante base para a atuação das 

esquerdas brasileiras, mas a mescla do populismo às políticas de massa despertaram a 

oposição dos latifundiários e da burguesia industrial que, associados às forças armadas e 

com o apoio dos Estados Unidos, deram o golpe militar de 31 de março de 1964 

(ROMANELLI, 1997). 

 

2.5.2 A política educacional do nacional-desenvolvimentismo 

 

 A concepção desenvolvimentista de Juscelino considerava a educação como parte 

interligada ao desenvolvimento. Assim, o programa de governo defendia que o 

desenvolvimento científico e cultural deveria acontecer de forma simultânea com o 

crescimento industrial – o que justificava as facilidades concedidas ao investimento direto 

estrangeiro de curto prazo – e não considerava o crescimento industrial como resultado do 

desenvolvimento científico e tecnológico de longo prazo, como sói ser com os países 

centrais. Considerava que a educação, a ciência e as atividades produtivas andariam juntas, 

fazendo parte de um mesmo sistema e somente em conjunto poderiam resolver seus 

problemas (CARDOSO, 1978).103 

                                                           
103 A tendência brasileira ao mimetismo produtivo contribuiu para formar no país uma população, em sua 
maioria, de perfil fortemente conservador, acostumada a assimilar padrões de comportamento “alienígena”  
sem fazer uma triagem e sem grandes críticas. Sem entender que, sem prejuízo do aprendizado com a história 
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 O modelo educacional da época previa que o ensino deveria ser articulado com o 

desenvolvimento desde a escola primária, onde o cidadão comum deveria iniciar sua 

preparação para atingir a produtividade requerida pela moderna sociedade industrial “e o 

elemento mais apto deve ser descoberto e cultivado, para que, encaminhado a outros níveis 

de ensino, possa servir aos superiores interesses da nossa cultura”, dizia o governo.104 

 A questão de destaque na reforma educacional pretendida pelo governo era a que 

aproximava a escola da realidade nacional, tornando-a capaz de formar quadros com 

habilidade para intervir de maneira produtiva na geração do desenvolvimento. O papel da 

escola era o da formação de recursos humanos voltada para o conhecimento técnico. O 

desenvolvimento criava um mercado de especialistas, o que demandava várias formações 

de nível superior. Nesse período já se observava o delineamento de um novo modelo de 

ensino que passava a considerar a hipótese da educação para o trabalho. Essa educação 

deveria atender às exigências apresentadas pela especialização e pela técnica em uma 

economia em expansão. Iniciava-se, assim, a forma tropical de aplicação da teoria do 

capital humano de Theodor Schultz.105 

 Propõe-se, então, a criação de cursos profissionalizantes, complementares ao cursos 

primários. O objetivo era o de preparar para o mercado a grande maioria da população do 

setor de subsistência. O mesmo se pretendia com relação ao ensino médio. Este deveria 

estar articulado à formação técnica exigida pelo mercado, sem, contudo, ter 

necessariamente o objetivo de galgar o ensino superior. O desenvolvimento requeria que a 

educação lhe fornecesse os técnicos que necessitava, cada um em seu nível. Não houve a 

consideração com o aumento de vagas no ensino superior público que o desenvolvimento 

pudesse provocar. A preocupação governamental com a educação não ia além da 

concepção de um modelo que satisfizesse as necessidades práticas colocadas pelo 

desenvolvimento econômico. O governo sentia-se satisfeito e otimista com a política 

econômica externa que concedia a mais ampla liberdade ao investimento estrangeiro. 

                                                                                                                                                                                 
mundial, devemos buscar as respostas aos nossos problemas de acordo com a nossa história e com a nossa 
experiência. 
104 JK – Mensagem, 26, apud CARDOSO, 1978: 220. 
105 Vide, a propósito, Frigotto (1998: cap. 1). 
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Entretanto, o balanço final da participação estrangeira no período mostrou-se bem 

singelo.106 

 Jânio Quadros, por sua vez, defendia um sistema educacional que, no seu modo de 

ver, deveria ser amplo – culturalmente e socialmente – e técnico. Criticava o governo que 

lhe antecedeu, considerado por ele como acadêmico e restrito. A educação era colocada no 

discurso janista como o elemento-chave para o fortalecimento econômico de uma nação. 

Considerava a educação como área privilegiada do campo geral da cultura e estabelecia o 

vínculo entre ela e crescimento econômico (CARDOSO, 1978). 

 Atingir um nível cultural mais alto significava, para o governo de Jânio, contemplar 

o plano da formação – diretamente ligado à mudança de mentalidade e atitude do povo – e 

o plano da informação – de caráter técnico dedicado a satisfazer as necessidades da 

atividade produtiva. O vínculo entre educação e crescimento econômico se dava pela via da 

democratização do ensino. Não bastava, entretanto, o crescimento físico da rede escolar 

mas, também, a melhoria do padrão escolar. Por isso, era função do setor público a 

expansão do ensino primário de forma a atingir todas as camadas sociais e assim eliminar o 

analfabetismo, integrando o analfabeto no universo da cultura através da leitura (ibid., 

passim). Quanto ao ensino médio, uma das metas principais do governo era a de eliminar a 

distinção entre o ensino secundário do tipo acadêmico – estágio de transição para estudos 

mais avançados – e o ensino profissionalizante – que se esgotava na preparação da mão-de-

obra para o mercado. O objetivo era o de “encarar o ensino médio como uma preparação 

para as múltiplas e diversificadas tarefas de uma sociedade industrial . . .” .107 Para o ensino 

superior, a questão que se colocava era a da necessidade de se estabelecer prioridades na 

aplicação de recursos para a educação em função das novas exigências do 

desenvolvimento. Foi o mercado de trabalho que estabeleceu os limites da política de 

expansão educacional (CARDOSO, 1978: 340). 

 Uma importante contribuição ao processo de educação do período foi a de Paulo 

Freire (1921 – 1997). Ele foi o principal pensador e articulador das idéias sobre a 

                                                           
106  Eis o que disse Juscelino Kubitschek, ao deixar o governo, em 1960: “O auxílio de fora foi escasso – [. . .] 
enfrentamos ainda a indiferença norte-americana. A nação pioneira, [. . .] , nem sempre, através de seus 
agentes oficiais, aceitou com simpatia que avançássemos o sinal que detém os pobres no estado de pobreza” 
(OLIVEIRA, J. K.,  A marcha do amanhecer, São Paulo; Bestseller Imp. Livros, 1962 apud CARDOSO, 
1978: 190). 
107 J.Q. Mensagem, p.58, apud CARDOSO, 1978: 340. 
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alfabetização plena. Com intensa atividade política, participou, em 1960, da criação do 

Movimento da Cultura Popular, MCP, iniciativa do então prefeito de Recife Miguel Arraes, 

da direção do Serviço de Extensão Cultural, ligado à Universidade de Pernambuco, em 

1962 e um ano depois foi nomeado presidente da Comissão de Cultura Popular, durante o 

governo de João Goulart, entre 1961 e 1964. No último ano de governo de Jango assumiu a 

coordenação do Programa Nacional de Alfabetização do Ministério de Educação, que 

utilizava o método de alfabetização de adultos que levava seu nome, de onde saiu por 

decisão do governo militar recém-instalado, sendo obrigado ainda a responder a um dos 

inúmeros Inquéritos Policiais Militares, IPMs, que lhe custou alguns meses de prisão e a 

decisão de exilar-se do país após a sua libertação, em setembro de 1964.108 

 O método de alfabetização de adultos de Paulo Freire consolidou-se durante a sua 

participação no Movimento de Cultura Popular e no Serviço de Extensão Cultural. Seu 

método, em que pese sua aplicação se restringir aos adultos, incorporava a idéia de que não 

se devia dar ao estudante somente o conhecimento do jogo das letras mas também a 

possibilidade dele se conscientizar  sobre a realidade da qual fazia parte. 

 Num momento em que o mundo vivia uma das fases mais intensas da guerra fria, 

em que se redefinia o espaço reservado aos mundos capitalistas e socialistas – com Cuba 

fazendo a sua revolução socialista e grande parte da Europa Oriental sendo absorvida pelo 

regime comunista da antiga União Soviética – o país experimentava uma disputa pelo poder 

que representava internamente as tensões políticas observadas lá fora. O curto governo de 

Jânio Quadros, que culminou com sua renúncia e as dificuldades encontradas por seu 

sucessor João Goulart para manter-se no poder, tornavam o método educacional de Paulo 

Freire um poderoso instrumento de luta política. As características de seu método 

acentuavam a interligação entre a política e a educação. O aprendizado escolar era utilizado 

como um instrumento de formação da consciência de classe. Reconhecido como um 

elemento atuante nas lutas políticas de esquerda que aconteciam naquele período, o 

trabalho de alfabetização foi interrompido em abril de 1964, com as primeiras medidas do 

governo militar que governaria o país nos próximos vinte anos. 

 Em que pese esse esforço da corrente progressista da educação da qual Paulo Freire 

fazia parte, a correlação das forças políticas preparava o país para uma outra realidade. 

                                                           
108 Para maior informação sobre a vida e a obra de Paulo Freire, vide  Bersiegel (1999). 
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Montado em atos do Poder Executivo, o governo federal procurou conciliar os interesses de 

forças conflitantes e, quando era possível, favorecia explicitamente uma delas. O governo 

era o campo da luta ideológica que se travava entre forças conservadoras e progressistas 

sobre assuntos importantes, tais como a autonomia do Estado como agente educador e da 

dotação de recursos para a educação. Assim, o predomínio, no plano político, das idéias 

conservadoras projetou-se no pensamento conservador predominante sobre a educação. A 

implantação do regime de 1964 significou a derrota das forças democráticas e colocou os 

destinos da educação sob o controle de grupos conservadores e antidemocráticos. Esse 

controle resultou tanto da contenção da expansão física da rede de ensino, quanto da 

estrutura de ensino criada, baseada nos valores dos grupos dominantes ligados à velha 

ordem conservadora. A título de conclusão, pode-se inferir que a estrutura de ensino 

predominante era derivada direta da forma como se estruturava o poder e, 

conseqüentemente, determinada pelos interesses dominantes (ROMANELLI, 1997). 

 

2.5.3 Os anos de chumbo  

 

 No cenário macroeconômico nacional, a tendência à concentração da renda 

desenhou um perfil de demanda em que metade da população não tinha acesso aos bens 

produzidos, constituindo um diminuto mercado para as atividades produtivas, com 

consumo médio per capita anual, durante os anos 1960, não muito superior a mil dólares. 

Na outra ponta, a classe correspondente ao 1% mais rico desfrutava de uma renda cinqüenta 

vezes maior (FURTADO, 1968: 37). As conseqüências para a economia dessa tendência 

estrutural podem ser relacionadas à perda de dinamismo da economia. Quanto mais a renda 

é concentrada, maior é o consumo dos grupos de renda alta de produtos de tecnologia 

sofisticada e menor o de produtos destinados ao consumo de massa, produzidos em larga 

escala. 

 A ditadura que se instalou no país a partir de 1964, reforçava a política de 

privilegiamento do capital internacional, bem como dos grandes grupos empresariais 

nacionais, e contribuiu para agravar o quadro acima. Com manu militari, os governos que a 

compunham intervieram em sindicatos, reprimiram a reação popular, prenderam e 

torturaram líderes operários e camponeses e aqueles que se opunham às suas diretrizes. 
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Essa política de “estabilização” visava principalmente quebrar a resistência dos 

trabalhadores representados por seus sindicatos e criar uma reserva de mão-de-obra barata e 

abundante, capazes de atrair investimentos e fomentar, mais uma vez, a expansão industrial 

a partir do investimento direto estrangeiro e favorecer a concentração do capital em mãos 

dos grupos mais poderosos, quer fossem de origem nacional ou estrangeira (MARINI, 

2000). 

 O golpe militar que depõe o presidente constitucional João Goulart em 1964 refletiu 

a influência de fatores internacionais sobre as questões internas, embora mais importante 

podem ter sido os fatores internos específicos (MARINI, 2000). 

 A elite nacional aceitava, cada vez mais, desempenhar um papel secundário, como 

ator coadjuvante na sua relação com o capital internacional. Delineou-se um cenário 

político em que se ampliava a influência norte-americana sobre os destinos do país, através 

da diplomacia, de órgãos como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Ibad, e da 

política de observância da área militar brasileira aos interesses do Pentágono.109.A política 

externa brasileira, que parecia ter como objetivo principal conseguir a adequação entre os 

interesses nacionais e a política de hegemonia mundial dos Estados Unidos, expressava a 

forma como o país era afetado pela dinâmica capitalista internacional (MARINI, 2000). 

 A política de controle inflacionário adotada pelos Estados Unidos após a Segunda 

Guerra Mundial conteve o seu crescimento econômico e gerou um excedente maior do que 

sua capacidade de absorção. Forma-se, aí, um acúmulo do excedente, em que parte dele se 

esvai em investimentos como a indústria local de armamentos e em gastos com publicidade, 

e o restante vai para o mercado externo, quer seja na forma de empréstimos ou de 

investimento direto no exterior. 

 A expansão do capitalismo mundial e a produção oligopolizada tendiam a integrar 

os países periféricos fundamentados na subordinação tecnológica. A transferência de 

capitais e tecnologia para as nações pobres se, por um lado, fomentavam o 

desenvolvimento de seus parques industriais, por outro, acirravam as contradições internas. 

Estas tecnologias transferidas dificultavam o desenvolvimento de um parque tecnológico 

                                                           
109 O acordo militar entre Brasil e Estados Unidos, assinado originalmente em 1942 e ampliado em 1954, a 
estandardização de armamentos, em 1955, a criação de organismos internacionais, em 1961, as missões de 
instrução e treinamento, criaram progressivamente uma elite militar brasileira inclinada a enfocar os 
problemas brasileiros na perspectiva dos interesses estratégicos dos Estados Unidos (MARINI. 2000: 48). 
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dentro do próprio país e de sua aplicação na solução dos graves problemas sociais que se 

apresentava. Além disso, as tecnologias “de segunda", que o ritmo frenético das inovações  

tornava obsoleto nos países centrais, aumentavam a necessidade de exportar esses 

equipamentos de obsolescência programada para as nações de industrialização mais 

recente, o que estrangulava a formação tecnológica nacional, mais adequada às suas 

demandas. Na fase final do intervencionismo brasileiro, a crise do comércio exterior, que 

terminou por afetar o país, expôs o grau de dependência do mercado brasileiro ao seu 

principal comprador, os Estados Unidos. 

 A partir de meados dos anos 1960, o país passou a sofrer os efeitos da 

mundialização, da globalização e da planetarização que deram um novo delineamento à 

economia brasileira 110. Sob esses novos ventos, no capitalismo só é produtivo quem 

contribui para a obtenção da mais-valia ou quem trabalha para tornar mais rentável o 

capital, isto é, só é interessante para o capitalista aquele trabalhador que agregue maior 

rentabilidade ao seu capital, através da produção de mercadorias ou de serviços. Isto 

explica a própria natureza do capitalismo, quando se verifica a exclusão social responsável 

pela supressão de postos de trabalho não só na indústria como na agricultura e no setor de 

serviços. E a tecnologia específica do período em que vivemos determina esta exclusão. O 

subdesenvolvimento não implicava que não houvesse desenvolvimento econômico, apenas 

ele era muito lento e estava subordinado a formas tradicionais de produção. 

 

2.5.4 O controle do Estado sob o regime militar 

 

 No Brasil, a administração da política econômica constitui o principal elo de ligação 

entre o governo e a população, arbitrando e julgando os conflitos entres os vários grupos 

sociais. Dessa administração dependem os resultados relativos à distribuição dos fluxos de 

renda na economia, tanto interna quanto externamente, as formas de crédito, os níveis de 

salários e os lucros. O regime militar que governou o país nas décadas de 1960 a 1980 

potencializou a ação controladora do Estado e a exclusão de qualquer segmento social que 

não a elite incrustada no poder. As políticas econômicas desse período foram os 

                                                           
110 Os termos mundialização, globalização e planetarização são usados conforme o entendimento de Dreifuss 
(1999: 137-177). 
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instrumentos  mais importantes de controle social. Conforme TAVARES e ASSIS (1985: 7 

e 8): 

A pretexto de materializar os propósitos gerais no Estado no plano econômico e 

social, o regime autoritário excluiu de suas cogitações práticas o grosso da 

população brasileira e terminou por beneficiar escandalosamente a minoria que 

privava da intimidade do poder palaciano. 

 

 A política econômica do ciclo do autoritarismo “burocrático-militar”, que se iniciou 

em 1964, conservava um traço comum aos regimes que lhe antecederam – a exclusão social 

que mantinha segregada dos frutos do progresso “quase metade da população brasileira” 

(TAVARES e ASSIS, 1985: 8). 

 Data dessa época o movimento da crescente internacionalização do setor moderno 

da economia e do déficit na conta capital, com um fluxo de capital para o exterior maior 

que as inversões internas. As dívidas externa e a pública interna constituíram óbices reais às 

decisões dos governos. A dívida externa foi repassada às atuais administrações não só como 

um problema de política econômica, mas como forma de subordinar os novos governos 

democráticos aos princípios da economia política neoliberal que prevaleceram durante o 

regime militar (ibid.: 9). 

 Não se pode negar que o regime militar mudou substancialmente a base material da 

economia brasileira, em termos de capacidade produtiva e de absorção e geração de 

tecnologia. Contudo, essa base industrial foi prisioneira da armadilha financeira que criava 

obstáculos à sua expansão industrial. 

 A crise econômica de fim de ciclo se traduz, também, em crise política. Foi assim 

em 1929 e 1930 e vem se repetindo em 1954, 1964, 1985 e mais recentemente em 2002. 

Contudo, as crises de 1964 e de 2002 se revelaram as mais agudas das crises, dando lugar a 

crises de regime e ruptura do pacto político que prevalecia.  

 O Estado populista, dominante de 1930 a 1960, que resultou do compromisso da 

elite modernizante com setores da população, foi rompido com a implantação do regime 

militar. Este tipo de intervenção, apoiado na ideologia neoliberal, com a classe dominante 

apresentando o perfil conservador, foi imposta para modernizar e tornar mais abrangente o 

papel do Estado na sociedade e na economia. As reformas político-administrativas – 

financeira, fiscal, do setor público – e a criação do novo sistema de informações do regime 
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militar, o SNI, para conferir um maior controle a repressão, tinham o objetivo comum  de 

criar as condições para uma nova etapa de crescimento econômico no país. 

 Também se pretenderam amplas reformas sociais, que não passaram de retórica 

demagógica e de intenções virtuais de pouco alcance. Praticava-se a máxima de que “era 

necessário que se mexesse em tudo, sem mudar nada”. Dessa forma, programas sociais nas 

áreas de educação, saúde e previdência social sequer chegaram a se materializar, sob a 

justificativa de uma dotação orçamentária insuficiente e centralizada. 

A formação econômica do regime autoritário pode ser vista a partir da composição e 

do movimento dos vários governos que a integraram e de suas características e dinâmicas 

próprias que representaram as distintas fases do governo militar. 

 A fase inaugural do regime teve a batuta do general Castelo Branco, que comandou 

o país de 1964 a 1967, de Otávio Bulhões de Carvalho, como ministro da fazenda, e 

Roberto de Oliveira Campos111 - que já tinha sido embaixador do Brasil em Washington, 

nos tempos do Estado Novo – no Ministério do Planejamento, encarregados de promover 

reformas institucionais associadas à política econômica de estabilização de preços. A 

ideologia liberal-conservadora que mediava o pensamento econômico do regime, 

identificava na inflação e na intervenção estatal os dois principais problemas de ordem 

macroeconômica a ser solucionados. Para isso, acenava com o restabelecimento das 

liberdades econômicas, a primazia do mercado e o controle do processo inflacionário, 

metas que se consolidariam até o final do século. Como se podia prever, dadas as 

condições, os resultados esperados foram medíocres. A inflação não foi totalmente 

controlada.112 A intervenção estatal não diminuiu, apenas passou a ser mais utilizada pelo 

interesse privado e não pelo público. 

 Coube a Roberto Campos, “lanterna de proa” do regime militar, comandar o 

processo de estatização de setores considerados estratégicos do ponto de vista do 

desenvolvimento – energia e infra-estrutura – para compensar o relativo desinteresse dos 

                                                           
111 Segundo Gorender (2002: 22), nessa época Roberto Campos já despontava como uma figura entreguista. A 
época em que era Superintendente do BNDE, era apelidado de “Bob Fields”, pela sua assimilação ao idioma 
britânico. Dizia-se que falava melhor o inglês que o português devido aos muitos anos que viveu nos Estados 
Unidos. 
112 A taxa de inflação, durante o governo de Castelo Branco, apesar de ter baixado para mais ou menos 40% 
ao ano, ainda representava o dobro da taxa histórica da década de 1950, na etapa plena do 
desenvolvimentismo populista. 



 {PAGE  } 

investidores nessas áreas. Curiosamente, o objetivo de diminuir a participação do Estado na 

economia se transformava em maior intervencionismo.113 

 As reformas financeiras e tributárias, efetuadas de 1964 a 1967, foram realizadas 

com o objetivo de balizar o financiamento da atividade econômica e da retomada do 

crescimento. O investimento público direto em infra-estrutura constituiu-se no principal 

vetor da recuperação econômica. Ancorado no suporte financeiro fornecido pelo Banco 

Mundial e por outras instituições públicas internacionais, além do crédito de longo prazo 

para a aquisição de equipamentos para os setores hidroelétricos e material rodoviário, 

fechava-se a tríplice aliança entre o capital nacional, o capital estatal e o capital 

internacional, que teve sua fase embrionária no governo de Juscelino Kubitschek, se 

estruturou no governo militar e, num certo sentido, permanece até os nossos dias. 

  O governo do marechal Castelo Branco elaborou, através de seu ministro de 

planejamento, o Plano Trienal 1964-1966, de postura altamente favorável ao capital 

estrangeiro.114 O plano previa o crescimento do investimento direto na formação bruta de 

capital no país, enquanto declinava a poupança nacional e deixava em inferioridade o 

capital privado nacional. Esse programa, somado às ações que reduziram o crédito e a uma 

política tributária que repercutiu principalmente na folha de salários, praticamente obrigou 

as indústrias nacionais a se associar com grupos estrangeiros, tentando o caminho mais fácil 

para a solução dos custos de produção com a redução do valor da mão-de-obra e uma maior 

substituição de trabalhadores por máquinas e equipamentos mais sofisticados (MARINI, 

2000: 62). 

 No plano interno, a política econômica do governo de Castelo Branco beneficiou 

amplamente as grandes empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, que atuavam no 

setor dinâmico da economia – mecânica, metalúrgica, química e material de transporte – e, 

ao mesmo tempo, pela contenção deliberada da demanda, principalmente via arrocho 

                                                           
113 Tal não acontecia por acaso. Enquanto embaixador do ex-presidente João Goulart nos Estados Unidos, 
Roberto Campos já havia se comprometido, em nome do governo brasileiro, comprar da American Foreign 
Power, Amforp, suas dez subsidiárias de energia elétrica implantadas no Brasil. Em 1964, já como ministro, 
efetivou a transação, bem como nacionalizou a Companhia Telefônica Brasileira, a CTB, em bases bem 
favoráveis aos investidores estrangeiros (TAVARES e ASSIS, 1985: 19 – 20). Foi o auge das nacionalizações 
de empresas estrangeiras que, desde a década de 1950, retraíam seus investimentos nas áreas de serviços 
públicos, consideradas as de menor rentabilidade na época, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. 
114 A própria Confederação Nacional da Indústria, CNI, publicou um artigo em seu órgão oficial que 
considerava a política econômica de Roberto Campos singular  “pelo papel estratégico que dá ao  capital 
estrangeiro” (cf. MARINI, 2000: 62). 
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salarial, prejudicou a situação de pequenas e médias empresas responsáveis pela produção 

de bens de consumo de massa e não duráveis. 

 O crescimento da indústria moderna multinacional baseada na produção para fora 

era a resposta mais adequada, do ponto de vista do grande capital, à reduzida dimensão do 

mercado interno brasileiro. A lógica das elites brasileiras sempre considerou como mercado 

apenas os incluídos na cadeia produtiva. Os excluídos, fora dos períodos eleitorais, não 

contavam. 

 Ao acreditar que a expansão econômica brasileira residia na entrada do capital 

estrangeiro que intensificava o processo de renovação tecnológica na indústria, a elite 

nacional apenas atendia aos interesses das indústrias norte-americanas, européias e asiáticas 

que procuravam instalar, além de suas fronteiras, um parque industrial integrado, capaz de 

absorver equipamentos tornados obsoletos pelo rápido ritmo do desenvolvimento técnico 

em suas matrizes (MARINI, 2000: passim). 

 Em países como o Brasil, a instalação de uma indústria moderna que utilize 

tecnologia sofisticada tende a aumentar o problema do desemprego estrutural, 

particularmente no segmento de mão-de-obra com pouca ou nenhuma qualificação, e 

restringe ainda mais o crescimento potencial do mercado interno. Como ação 

compensatória, só resta tentar atuar no mercado externo para garantir a realização de sua 

produção. 

 Em 1968, o regime militar decreta o Ato Institucional n º 5, o AI – 5, escudo de 

proteção política do governo contra qualquer tipo de voz dissonante ainda resistente. Inicia-

se um ciclo acelerado de repressão política que atinge seu ponto culminante no governo do 

general Emílio Garrastazú Médici, que viria depois, época em que conquistávamos o tri-

campeonato mundial nos campos de futebol do México. 

 No campo econômico, a passagem de comando dos ministros Bulhões de Carvalho 

e Roberto Campos para os novos ministros da Fazenda, Antônio Delfim Netto e do 

Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, ainda durante o governo de Costa e Silva, de 

1967 a 1969, consolidou o poder decisório da política econômica no Ministério da Fazenda. 

Delfim Netto passou, então, a reger a economia de acordo com sua visão pragmática de 

desenvolvimento  (TAVARES e ASSIS, 1985: 29). Datam dessa época os grandiosos 

programas de renovação da infra-estrutura de apoio às exportações de produtos primários, 
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através dos chamados “corredores de exportação”, com a redução paralela dos entraves 

burocráticos às operações de exportação. 

 O “mago do milagre” Delfim Netto conseguiu, nos seus seis anos no comando da 

política econômica, provocar o crescimento do PIB nacional a uma média de 10% ao ano, 

enquanto a taxa média de inflação caía para 9% ao ano, contra a média anual de mais de 

50% nos quatro anos anteriores, sob o comando da dupla Bulhões-Campos (ibid.: 33). 

 A política econômica de Delfim Netto funcionou como um forte incentivo à 

concentração do capital e à formação de conglomerados no sistema bancário e criou 

mecanismos de incentivo à fusão e à associação de empresas, particularmente as do setor 

financeiro, com acordos bastante generosos. A síntese do “milagre econômico” se revelou 

na defesa do “capitalismo selvagem”, promovida no governo Médici, entre 1969 e 1974.115 

A ideologia do “gordo sinistro” da economia podia ser visualizada numa de suas pérolas do 

cinismo econômico: “é preciso primeiro fazer crescer o bolo [da riqueza nacional], para 

depois distribuí-lo” ou “só posso trabalhar para 60% da população, os 40% restantes [os 

miseráveis] não são problema meu” (TAVARES e ASSIS, 1985: 38).116 Por conseguinte, 

praticou uma política que privilegiava os grupos econômicos, aumentava a concentração da 

renda e da propriedade e dava continuidade ao arrocho nos salários de base que serviam de 

referência para as negociações coletivas de trabalho. Esta última visava quebrar o poder de 

negociação dos trabalhadores, já debilitados com a intervenção estatal nos sindicatos. 

 É certo que se observou um crescimento do salário médio pago pelo setor industrial, 

porém, o mesmo não acompanhou a taxa de crescimento da produtividade. A concentração 

da renda, em contrapartida, facilitou a proliferação de uma nova classe média alta, 

representada pelos executivos das grandes empresas públicas ou privadas que obtinham um 

nível de renda e de consumo de padrão internacional. 

 No bojo do governo Geisel, 1974 – 1979, estava contida a intenção ideológica do 

projeto de transformar o país numa grande potência. Era o sonho do Brasil Grande, que 

passava a fazer parte do discurso oficial. A proposta política daquele governo iniciava um 

ciclo de compromissos do Brasil com a economia de mercado, acreditando que esta 

                                                           
115 A expressão capitalismo selvagem é considerada como criação do próprio Delfim para caracterizar a fase 
de acumulação acelerada e de concentração de riqueza que o país atravessava (TAVARES e ASSIS, 1985.: 
37). 
116 Atitude semelhante terá o futuro presidente de uma das décadas perdidas do final do século XX, Fernando 
Henrique Cardoso, conforme se verá mais adiante. 



 {PAGE  } 

proporcionaria um ambiente de harmonia de interesses entre o capital e o trabalho. O sonho 

de potência econômica tinha como espinha dorsal as metas integrantes do II Plano Nacional 

de Desenvolvimento, II PND, que pretendia concluir o ciclo de instalação da indústria 

pesada e de bens de capital, completar o parque industrial de insumos básicos e aumentar a 

oferta de serviços de infra-estrutura, pela via de expansão das empresas e autarquias estatais 

nos setores de geração e distribuição de energia, de transportes e de telecomunicações 

(TAVARES & ASSIS, 1985: 42 – 43). 

 O princípio do relacionamento harmônico entre o capital e o trabalho foi ampliado 

para uma visão que incluía a harmonia de todo o processo econômico. O poder de Estado 

do governo militar deveria garantir a harmonia entre o capital privado nacional, o capital 

internacional e o capital estatal.  Desse modo, procurou reservar  algum espaço de manobra 

nos setores mais dinâmicos da indústria de bens de capital e de parte da petroquímica para o 

capital nacional, considerado pelo governo como o elo mais fraco na cadeia da tríplice 

aliança.  

 Sem dúvida, o governo logrou algum êxito com essa harmonia de interesse de traço 

fortemente autoritário. Apostava-se que haveria espaço político para que todos os 

segmentos do poder político e econômico dele se beneficiassem. Para os dominados, no 

entanto, não restava outra alternativa que não a de se contentar com as sobras cada vez mais 

escassas que os poderosos dispensavam. 

 De fato, a onda de créditos abundantes e relativamente baratos incentivou os 

investimentos de capital tanto nacional como estrangeiro. Não foi difícil. O capital nacional 

beneficiava-se do crédito subsidiado do BNDE, para poder ocupar o espaço reservado em 

alguns setores dinâmicos, como já observado. As empresas de capital estrangeiro tiveram a 

oportunidade de instalar novas plantas e ampliar a capacidade produtiva preexistente, tudo 

com a garantia de financiamento externo para um dos maiores programas energéticos em 

todo mundo capitalista de então (TAVARES e ASSIS, 1985: 44). 

 A facilidade com que o governo dispunha de crédito externo era a contrapartida da 

reciclagem de dólares oriundos da atividade petrolífera mundial, que com a recessão 

provocada pelo processo de ajustamento do primeiro choque do petróleo, em 1973, colocou 

à disposição do país alguns bilhões de dólares, tornando acessível o crédito que culminou 

com o crescimento explosivo da dívida externa brasileira. Mas, os credores internacionais 
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acreditavam no discurso oficial de que a dívida nacional estava sob controle e era “bem 

administrada”. 

 Para o governo, o programa de substituição de importações não significava, no 

longo prazo, diminuir o valor das importações. Significava o incremento nas importações 

de máquinas e equipamentos, na medida em que a oferta interna era insuficiente para 

atender as necessidades correntes e as novas que surgiam, principalmente devido a uma 

política ineficaz de financiamento da pesquisa tecnológica. Foi no setor de bens de capital 

que teve início a reação contra a estatização da qual, num primeiro momento, eles foram os 

principais defensores. A estatização começava a ser identificada com o excesso de 

endividamento externo e com a ausência de uma política que favorecesse a reserva de 

mercado ao menos para determinados produtos. Ambos contribuíram para a substituição da 

poupança interna pela poupança externa na composição do investimento nacional 

(TAVARES & ASSIS, 1985: 46). 

 Foi num ambiente de endividamento externo acelerado e de pressão inflacionária 

interna que Mário Henrique Simonsen tornava-se o novo Ministro da Fazenda do governo 

de Ernesto Geisel, em 1974. Vivia-se uma crise globalizada, detonada pelo aumento 

violento que quadruplicou os preços do petróleo em fins de 1973. O até então abundante 

crédito internacional começava a escassear. Com Simonsen inaugura-se a fase das políticas 

econômicas de curto prazo, deixando de lado o planejamento estratégico de longo prazo, o 

que vai influenciar toda uma geração de ministros que as seguirão. Superar restrições 

imediatas, eis a marca registrada das políticas de curto prazo. Assim, o ortodoxo ministro 

adotou políticas que foram de extrema generosidade com tudo e com todos, exceto com os 

salários dos trabalhadores, que permaneceram sob o rígido controle estatal. 

 Anunciou a progressiva liberação dos preços até então controlados pela Comissão 

Interministerial de Preços, a CIP, diminuiu o controle das taxas de juros, acentuou a 

diferença entre as taxas internas e as tomadas no exterior para forçar a captação externa e 

descongelou os empréstimos externos retidos no Banco Central. Como os outros êxitos 

relativos obtidos ao longo do tempo, o governo acertou no varejo, mas errou no atacado. Ao 

excluir os assalariados do conjunto de benefícios que são concedidos aos empresários, o 

governo, no longo prazo, termina por condenar o país a uma recessão duradoura, pois 

rompe um dos elos da corrente da prosperidade econômica e social. 
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 A crise que se seguiu teve em uma de suas faces impressa os grandes rombos 

financeiros e a característica comum do governo de arcar com os custos desses rombos  

através do Tesouro Nacional. Para reiterar o princípio de “resguardar os superiores 

interesses do mercado”, o governo socorreu os bancos, salvou os seus proprietários 

arrivistas e estimulou a especulação. Em adição, a política econômica de Simonsen agravou 

o problema das taxas de juros,  que empurrou as empresas rumo ao endividamento caro do 

mercado de crédito de eurodólares. O elevado patamar dos juros internos funcionou contra 

a queda da inflação e se tornou um mecanismo necessário para forçar a tomada de recursos 

externos e assim equilibrar a balança de pagamentos, no curto prazo (TAVARES e ASSIS, 

1985: 58). 

 No nível real da economia, as políticas econômicas do governo Geisel 

manifestaram-se numa diminuição do ritmo de crescimento. A “era do milagre” chegava ao 

fim. O arrocho salarial, a aceleração do processo inflacionário, a queda acentuada da 

demanda de bens duráveis e não-duráveis de consumo eram indicadores de mais uma crise 

prolongada que se avizinhava. 

 As empresas multinacionais, que durante o “milagre” tinham experimentado 

significativo crescimento, passaram a operar com capacidade ociosa, sofrendo os efeitos do 

aumento da taxa de juros interna e da desaceleração do consumo. Diminuíram os 

investimentos externos diretos que migraram para áreas mais lucrativas como o 

investimento especulativo no mercado financeiro, a aquisição de terras como reserva de 

valor e a produção agroindustrial exportadora ou a mineração (TAVARES e ASSIS, op. 

cit.: 61). Daí a retomada da retórica histórica em defesa do modelo primário-exportador e 

da vocação agrícola do país. Mais um traço de nossa herança colonial e que está presente 

até os nossos dias nas propostas de governo de várias correntes políticas. Diminuiu também 

o ritmo de implantação dos grandes projetos do setor público, o que frustrou o sonho de 

crescimento a médio prazo da indústria de bens de capital já instalada. 

Do ponto de vista político, o projeto autoritário não beneficiou a totalidade da 

população. Teve o apoio de um setor restrito do grande empresariado nacional, o cartel dos 

produtores de equipamentos pesados e das grandes empresas de engenharia e construção. 

Ficaram de fora todos os grupos empresariais que não pertenciam à indústria pesada. À 

margem dessas questões, prosperou o setor financeiro nacional, principal voz contra a 
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estatização dos bancos (ibid.: 62). Um dos pontos fracos do desempenho da economia 

brasileira foi a política econômica que atendia muito mais às exigências do capital 

financeiro internacional que os interesses nacionais. 

O fim do “milagre” mostrou o esgotamento do modelo econômico engendrado pela 

tecnoburocracia civil que se encontrava incrustada nos governos militares. Politicamente, o 

general João Baptista de Figueiredo, o último governo do ciclo militar, entre 1979 e 1985, 

tentou reorganizar as forças de sustentação do regime representadas por algumas figuras de 

destaque dos governos anteriores, para estabelecer uma identidade metodológica no 

programa de desenvolvimento que obedecia a uma estratégia que vislumbrava o novo 

cenário da “abertura política”. 

Apesar de tudo, ao romper o último governo do ciclo militar com o general João 

Baptista de Figueiredo, as exportações apresentavam um ritmo satisfatório, o país retinha 

um estoque razoável de reservas internacionais, conseguidas graças principalmente ao 

endividamento externo das empresas estatais, que já alcançava US$ 43,5 bilhões em valores 

correntes da época. A inflação persistente levou Simonsen a esboçar um programa de ajuste 

fiscal e monetário, com destaque na contenção dos gastos públicos e na política de juros 

altos visando brecar o consumo e conter a inflação. Do lado do setor externo, o sistema 

financeiro internacional começava a cobrar as contas do “milagre” (TAVARES e ASSIS, 

1985: 64 – 68). 

 A volta de Delfim Netto ao todo-poderoso Ministério do Planejamento, substituindo 

Simonsen, representou uma reviravolta no programa econômico do governo. Em termos da 

política cambial, o país dá início ao período das maxidesvalorizações, baixando a cotação 

do cruzeiro em 30% em relação ao dólar de uma só vez. A “máxi” favorecia os tomadores 

de empréstimos externos, que se beneficiavam com a expectativa dos custos mais baixos 

dos empréstimos. Por outro lado, causava maiores custos aos que tinham suas dívidas 

cotadas na moeda estrangeira (ibid.: 69). 

 O desequilíbrio na balança de pagamentos era reflexo da situação externa e 

compunha a principal preocupação do governo. A nova equipe econômica – que incluía, 

além de Delfim, Ernane Galvêas no Ministério da Fazenda e Carlos Langoni no comando 

do Banco Central – toma, em 1982, a iniciativa formal de recorrer ao Fundo Monetário 
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Internacional, a “mais ortodoxa das instituições multilaterais de gestão econômica”.117 Sua  

moldura já era conhecida – ajuste monetário e cambial, aumento do juros e da capacidade 

de arrecadação do governo, liberação de preços, políticas de gastos públicos etc.. 

 Em 1981, a economia brasileira já apresentava os sintomas de mais uma de suas 

crises que combinavam a queda do produto interno bruto com o aumento de desemprego 

formal. Para o governo brasileiro, a ida ao Fundo significava um hedge indispensável à 

rolagem da dívida externa. Essa alternativa política tornava transparente o colapso de uma 

estratégia de longo prazo de sangria financeira do país para o mercado mundial. 

 As cartas-compromissos assinadas com o Fundo impunham ao país um programa 

recessivo associado ao arrocho salarial cujo efeito sobre os salários foi o de redução da 

capacidade de consumo dos trabalhadores, contribuindo para a recessão que se formava. O 

sentido geral do programa era fazer caixa para o pagamento integral do serviço da dívida 

pública. Para isso devia-se somar um grande esforço de exportações, enquanto se reduziam 

as importações, mesmo as essenciais que ajudavam a manter o nível da atividade 

econômica interna e da renda nacional. Reduzir as importações significava, na prática, 

reduzir a renda e ainda comprometer parte dela com o pagamento do serviço da dívida, 

alimentando um circulo vicioso de propensão a poupar decrescente. 

 Apesar dessa política de austeridade com o objetivo de honrar o pagamento dos 

compromissos externos, continuaram as conseqüências negativas para a economia 

brasileira. De 1969 a 1984, o valor da dívida externa nacional mais que dobrou, rompendo 

o patamar dos US$ 100 bilhões, sem que o país tenha recebido, praticamente, qualquer 

aporte de capital novo e sim às custas da queda do investimento e da poupança interna 

(TAVARES e ASSIS, 1985: 95). Esse fenômeno era explicado pela retomada da 

hegemonia financeira americana, com sua política de fortalecimento do dólar durante o 

governo de Ronald Reagan. Os efeitos da dívida externa refletiam na dívida pública interna. 

Com sua economia fortemente dependente da moeda norte-americana, o crescimento da 

dívida externa aumentava o estoque da dívida interna.  

                                                           
117 As práticas de dominação política do FMI já faziam parte efetiva da história econômica do Brasil desde a 
década de 1950, quando o governo de Juscelino Kubitschek interrompeu, de forma unilateral, a negociação de 
um espréstimo do Fundo (TAVARES e ASSIS, 1985: 78 
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 Essa crise generalizada integra o legado que a Nova República que se inicia com 

José Sarney, entre 1985 e 1990, dispôs – a herança da dívida externa, interna e da dívida 

social dos vinte anos de autoritarismo. 

 

2.5.5 A educação no governo militar 

 

 Após 1964, os rumos do desenvolvimento econômico foram redefinidos buscando-

se eliminar os óbices que dificultavam a inserção subordinada da economia brasileira na 

esfera do capitalismo internacional. O novo modelo econômico aumentou a concentração 

da renda nacional na medida em que condicionou a industrialização com base no uso 

intensivo de capital. Tal estratégia adotava, entre outras medidas, o arrocho salarial das 

classes trabalhadoras e o aumento do poder aquisitivo das classes alta e média alta e 

redefinia o papel do Estado, alijando a maior parte da população da esfera das decisões. 

 Internamente, a modernização conservadora em curso no governo militar acionou 

mecanismos mais eficientes de controle que visavam eliminar a integração social dos 

trabalhadores às posições críticas do sistema produtivo. Externamente, ela assegurava a 

expansão dos mercados e o aumento do hiato tecnológico que separava os países geradores 

de ciência e tecnologia dos países meramente consumidores. A modernização significou, 

inicialmente, a ampliação dos hábitos de consumo de produtos importados pelas camadas 

alta e média da população para depois se consubstanciar no investimento direto no próprio 

centro desse mercado consumidor. Visto dessa forma, a modernização impediu o 

desenvolvimento autônomo da economia brasileira e potencializou o mecanismo de 

dominação do setor interno pelo externo (ROMANELLI, 1997: 195). 

A política de recuperação econômica proposta pelo regime militar acelerou o 

crescimento da demanda social por educação, agravada pela crise social. A visão do 

governo sobre o tema refletia a idéia liberal neoclássica presente no campo educacional que 

considerava a educação como fator de desenvolvimento, devendo ser encarada, portanto, 

como uma mercadoria. O caráter econômico atribuído à educação estava presente nos 

planos oficiais em que era vista primordialmente como “indústria de prestação de serviços”, 

ou seja, um setor da economia. Essa forma de se entender a educação sedimentará a política 

de privatização do ensino incentivada pelo regime militar (vide NÓBREGA, 1995: cap. 3). 
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Naquele momento o governo entregou, através do Ministério da Educação e 

Cultura, MEC, a reorganização do ensino brasileiro aos técnicos norte-americanos 

oferecidos pelos acordos MEC – USAID. A assistência técnica fornecida pela USAID – 

United States Agency for International Development – objetivava dotar o país de medidas 

que adequassem o sistema educacional ao modelo de desenvolvimento econômico adotado 

pela tecnoburocracia civil-militar. Os acordos situavam o problema educacional dentro da 

estrutura geral de dominação e lançaram as bases das reformas educacionais que se 

seguiram, inclusive a reforma do ensino superior.118 Os programas desenvolvidos pela 

USAID incluíam “assistência financeira e assistência técnica junto aos órgãos, autoridades 

e instituições educacionais (ROMANELLI, 1997: 210). 

A estratégia da USAID contemplava um tipo de ação que “implicava doutrinação e 

treinamento de órgãos e pessoas”, visando a adequação das estratégias da agência. Essas só 

eram viáveis em situações de dependência nas quais o setor interno aceita os programas de 

reformulação educacional vindos do exterior e se compromete com a sua execução. De 

todos os objetivos, os predominantes nos programas da agência são os relativos à educação 

superior. Seus esquemas de reforma universitária visavam vincular diretamente as 

instituições de ensino superior dos países subdesenvolvidos às instituições estadunidenses. 

Segundo essa concepção, a missão da universidade era apenas da modernização 

conservadora “conforme os ideais do desenvolvimento pacífico” (apud ROMANELLI, 

1997: 211). 

No final de 1967, o governo nomeou uma comissão para fazer o levantamento geral 

da crise do ensino e intervir nas universidades. As propostas dessa comissão coincidiram 

com as contidas nos acordos. Entre os objetivos da reforma universitária propostos estavam 

o de adequar o ensino superior à realidade do país, através do atendimento da demanda 

crescente correspondente ao ritmo de crescimento populacional, ajustando cursos e 

currículos às imposições do desenvolvimento nacional, adaptadas às características próprias 

do país. 

Através da reestruturação do sistema educativo definiu-se uma política educacional 

na qual se pretendia adequar o modelo educacional ao modelo econômico. Ao Estado se 

impôs a tarefa de organizar a educação de maneira compatível com sua política 

                                                           
118 Não cabe aqui destacar ad nauseum todas as referências pormenorizadas dos acordos. Para uma análise 
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econômica.119 A ajuda internacional para o desenvolvimento da educação e a atuação da 

USAID no Brasil tinham como função integrar o país na esfera de expansão do capitalismo 

ocidental mantendo-o, porém, em sua condição de periferia. A necessidade de recursos 

colocava o país sob a influência da agência norte-americana, condicionando-o às propostas 

de educação que vinham do exterior, sem uma maior adequação à realidade local. Assim é 

que, seguindo orientação externa, se implementou uma série de medidas e reformas de 

modo a conformar a educação nacional aos interesses do capital internacional. O objetivo 

real não declarado das reformas era a despolitização, a eliminação das lideranças políticas e 

da participação social em prol da decisão de poucos (ROMANELLI, 1997). 

                                                                                                                                                                                 
crítica mais ampla vide ROMANELLI (1997: 210). 
119 Para maior detalhamento da reforma do ensino superior instituída pelo regime militar, vide ROMANELLI 
(1997: cap. 5). 
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PARTE 3 – RUMO À SUBORDINAÇÃO REITERADA 

 

3.1 Globalização e Desenvolvimento  

 

3.1.1 Os diversos significados da globalização 

 

O adjetivo “global” surgiu no início dos anos 1980, nas escolas de administração 

norte-americanas, e foi popularizado nos trabalhos de M. E. Porter e do japonês K. 

Ohme,120 que o introduziram na imprensa econômica e financeira de língua inglesa. Em 

pouco tempo tornava-se parte do discurso neoliberal. No planejamento dos grandes grupos 

industriais, esta expressão foi usada para definir a visão de um mundo dominado pelos 

países da tríade, composto por três “pólos” – Estados Unidos, alguns países da União 

Européia e o Japão –, no qual a única esperança para os países da periferia é conseguir fazer 

parte como membro associado subordinado de um desse pólos.121 

No campo da economia, o sentido da globalização se amplia na década de 1990 com 

a queda da URSS, através da atuação de órgãos internacionais como o FMI e o Banco 

Mundial, que usavam o termo para indicar o processo de organização da economia mundial 

em curso.122 A conquista do mercado mundial é uma necessidade do grande capital para a 

expansão de seus negócios. Na busca de lucros o capital não tem pátria, portanto, as forças 

globalizantes do mercado necessitam de uma forte ofensiva do capital contra o trabalho. A 

globalização é excludente ao deixar de fora um grande número de países do circuito de 

produção e consumo dos países centrais. Os trabalhadores, por sua vez, não possuem a 

mesma mobilidade e velocidade do capital. O capital e o mercado se globalizam, mas o 

                                                           
120 M. E. Porter escreveu Competition in global industries, em 1986 e K. Ohme teve o seu The borderless 
world publicado em1990 (apud ALMENDRA, 1998: 134). 
121 O francês François Chesnais (1996) trata do fenômeno como mundialização e não como globalização. Para 
ele, a palavra mundial diminui a falta de nitidez do termo globalização e permite introduzir a idéia de que a 
economia se mundializou, construindo instituições políticas internacionais capazes de dominar o seu 
movimento. 
122 A queda do Muro de Berlim, em 1989, estimulou o nipo-americano Francis Fukuyama, até então um 
desconhecido funcionário de George Bush (pai) e pesquisador da Rand Corporation, a publicar um artigo que 
serviu de base para o lançamento em 1992 do livro O fim da história e o último homem, onde observava que o 
capitalismo havia vencido a luta contra o socialismo e não havia mais outra alternativa viável (ALMENDRA, 
1998: 137). 
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trabalho não se globaliza, ficando restrito ao espaço do estado nacional (ALMENDRA, 

1998: 146). 

O termo globalização tem assumido, ao longo do tempo, amplos significados. Num 

contexto, é utilizado para demonstrar a ação das empresas multinacionais no sentido de 

substituir a planificação estatal da economia em vários países pós-derrocada do socialismo 

real. Num outro, serve para descrever a predominância do sistema capitalista de mercado na 

maior parte do globo, principalmente depois do desmoronamento do planejamento central 

nas economias socialistas. No sentido ideológico, representa formas inovadoras de 

subordinação econômica e política dos países da periferia e semiperiferia aos interesses dos 

países do núcleo orgânico, numa relação fundamentada na liberalização dos mercados e na 

integração econômica entre os países, transformando-os em mercados 

produtores/consumidores. No plano individual, reforça o sentimento de egoísmo, de 

hedonismo e dá ao dinheiro a centralidade e o fetiche que lhes atribuem poderes mágicos 

capazes de dar às pessoas a ilusão de infinitas possibilidades de consumo e da busca da 

“máxima felicidade”. 

A globalização pode ser entendida também como uma série de políticas adotadas 

pelos governos para promover a transnacionalização da economia e que afetam as 

dimensões financeiras, produtivas, comerciais e ideológicas das relações econômicas 

internacionais. O termo globalização tem o significado consagrado de que as forças de 

mercado, num mundo sem fronteiras ideológicas, finalmente podem agir em liberdade 

depois de abolir as restrições que o Estado lhes havia imposto. Neste sentido, a 

globalização funde-se com a ideologia do pensamento único, que decreta que somente uma 

política econômica é possível e que somente o regime de livre mercado permite a uma 

sociedade sobreviver no mundo da concorrência. Segundo tal concepção, para garantir a 

competitividade é necessário “enxugar” a produção, o que pode ser conseguido através de 

novas tecnologias de processo e de produto, que implicam, na maioria das vezes, no 

desemprego em larga escala. Abertas as fronteiras e eliminadas as distâncias, neste mundo 

novo sem regulamentações públicas nacionais ao capital internacional, ganha o consumidor 

“racional” que, livre de qualquer restrição, poderá comprar os produtos que desejar com 

melhor qualidade e menor preço. A apologia do pensamento único e do fim da história 

costuma apontar a globalização como inevitável, uma “lei natural” a qual todos devem se 
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adaptar. A espinha dorsal desse modelo é o livre jogo das forças de mercado, capaz de 

incrementar em larga escala o fluxo de bens e serviços no plano internacional, mas não o 

fluxo internacional de mão-de-obra (Cardoso, 1999: 97). 

A globalização tem seu caráter ideológico, comandado pelos interesses econômicos 

de grupos poderosos que, através da mídia e da universidade, vai tornando-o dominante em 

várias partes do mundo. Mas a concepção de “pensamento único” já começa a ser 

questionada pelo mundo científico e acadêmico. Existem, por um lado, aqueles que tecem 

loas ao livre mercado, destacando suas virtudes na geração do progresso técnico 

internacional, no novo padrão de gerência de produção e de produto e na oferta de bens e 

serviços. Estes intelectuais orgânicos dos movimentos globalizantes cumprem a função, 

além do reforço ideológico, de organizar e desenvolver o conhecimento necessário para a 

implementação efetiva dessas idéias. Por outro lado, existem também trabalhos críticos que 

vêem a globalização por um outro prisma.  

No campo crítico, as obras do francês François Chesnais, entre outras, analisam as 

conseqüências da evolução do capitalismo na segunda metade do séc. XX. Ele utiliza o 

termo “mundialização”, em substituição à “globalização”. A mundialização refere-se à uma 

fase específica da internacionalização do capital, através de várias regiões do mundo onde 

existam condições de mercado consumidor ou produtor, evidenciando o caráter excludente 

e destrutivo da lógica do capital. Analisando as conseqüências da evolução do capitalismo 

na segunda metade do século XX, afirma que o processo de acumulação de capital levou a 

um cenário macroeconômico marcado pelo baixo crescimento, inclusive em países 

altamente desenvolvidos como o Japão, alta instabilidade monetária e financeira, 

concorrência desenfreada nos países da Tríade – EUA, Europa Ocidental e Leste Asiático –

, alto nível de desemprego estrutural de origem tecnológica e de marginalização econômica 

e exclusão social em numerosos países. À luz dessa análise, comprova a sua hipótese de 

que há uma estreita ligação entre a mundialização do capital e o “efeito depressivo 

profundo” que permeou toda a década de 1990 (CHESNAIS, 1996: cap. 2). 

Para Boaventura Santos (2002), por sua vez  “a globalização, [. . .] , é, [. . .] , um 

vasto e intenso campo de conflito entre grupos sociais, Estados e interesses hegemônicos, 
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por um lado, e grupos sociais, Estados e interesses subalternos, por outro . . .”123. No campo 

hegemônico, em que pese suas divisões internas, estabelece-se um consenso que confere ao 

fenômeno da globalização suas características dominantes e as legitima como as únicas 

possíveis ou adequadas. Esse consenso de traço neoliberal, subscrito em Washington pelos 

países centrais em meados da década de 1980, estabeleceu as metas para a próximas 

décadas e qual deveria ser o papel do Estado na economia. Nesse consenso foram prescritas 

as linhas doninantes da globalização hegemônica. Os países da periferia e semiperiferia do 

capitalismo são os que estão mais sujeitos às diretrizes estabelecidas pelo Consenso de 

Washington. A negociação de suas dívidas externas – com o poder de barganha bastante 

reduzido dada a vulnerabilidade de seus setores produtivos e financeiros – subordina estes 

países ao modo de produção pós-fordista desenvolvido desde os países centrais. O 

ajustamento estrutural dessas economias adequado aos países hegemônicos torna-se uma 

das exigências das agências multilaterais para a negociação de suas dívidas externas. 

A divisão internacional do trabalho decorrente da globalização produtiva é 

comandada pela empresas multinacionais, convertidas em atores centrais da nova ordem 

econômica mundial. Os traços principais dessa nova ordem refletem uma economia 

mundial dominada pelo sistema financeiro e produtivo em escala mundial, com processos 

produtivos de regulação flexível que acompanham a revolução nas tecnologias de 

informação e comunicação e a desregulamentação das economias nacionais. Enquanto isso, 

as economias nacionais deverão dar prioridade à economia de exportação, abrir seus 

mercados ao exterior, estabelecer políticas monetárias e fiscais com o intuito de reduzir a 

inflação e a dívida pública. Além disso, o setor estatal deve ser privatizado, os direitos da 

propriedade privada devem ser invioláveis, a regulação da economia deve ser mínima, os 

gastos públicos devem ser reduzidos e os Estados nacionais devem se subordinar às 

agências multilaterais como o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do 

Comércio, a OMC (SANTOS, 2002: 31). A exigência de um Estado Mínimo só será 

conseguida com forte intervenção estatal, isto é, para deixar de intervir o Estado tem de 

intervir, regulamentar a sua própria regulamentação. A idéia geral consiste em tornar 

                                                           
123 Mais um vez não se pretende fazer aqui uma síntese rigorosa do que Boaventura Santos denomina de 
“teoria do sistema mundial em transição” mas sim, compreender suas características mais relevantes no que se 
refere à análise das relações de troca desiguais entre países centrais e países periféricos ou semiperiféricos que 
condicionam a sua formação educacional, científica e tecnológica. 
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hegemônico o princípio de que é o mercado, e não o Estado, o único agente capaz de 

responder às questões econômicas de uma sociedade. 

Dessa forma, a globalização é um fenômeno composto pelas interações econômicas, 

sociais, políticas e culturais que se intensificaram nas três últimas décadas do século 

passado, num processo que perpassa as diversas tramas do tecido social. Para ele, o mundo 

se encontra diante de mudanças “altamente contraditórias e desiguais, variáveis na sua 

intensidade e até na sua direção. Assim, sua análise versa sobre o impacto da globalização 

neoliberal nas sociedades periféricas e semiperiféricas e nas diferentes formas de pensar, 

nos diferentes olhares “olhares das ciências sociais que produziram a identidade econômica, 

política, social e cultural dessas sociedades”. Dentro dessa lógica de raciocínio, o autor 

identifica quatro “modos de produção da globalização”, o que lhe permite concluir que 

“não há globalização e sim globalizações”. Questiona em que medida os processos de 

globalização impõem uma revisão da teoria do sistema mundial e defende que o mundo se 

encontra em um período de transição e propõe uma “teoria do sistema mundial em 

transição” (SANTOS, 2002: 11 – 15). 

No campo da globalização social, o ideário neoliberal preconiza que o crescimento e 

a estabilidade econômica são alcançados com a redução dos custos com salários, 

conseguido através da redução dos direitos trabalhistas, da flexibilização do mercado de 

trabalho e da proibição da indexação dos salários aos ganhos da produtividade. Esse 

consenso neoliberal dos países centrais é praticamente imposto aos países da periferia pelos 

organismos multilaterais como parte da renegociação de suas dívidas externas. Isto tende a 

diminuir o poder de compra dos salários aumentando o nível mundial da pobreza 

globalizada, com o aumento do desemprego e do comprometimento das economias de 

subsistência. 

O atual regime de acumulação de capital, em tempos de globalização, resulta da 

conjugação de três fatores – da acumulação obtida no período da guerra fria, das 

tecnologias usadas com o intuito de modificar as relações capitalistas com os trabalhadores 

e seus sindicatos e do apoio fundamental que os empresários recebem dos Estados 

capitalistas, na forma de políticas de privatização, liberalização e desregulamentação 

(CARDOSO, 1999). 
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O termo “global” sugere um sentido de conjunto, de inteiro, de total. Utilizado dessa 

forma é ilusório, compõe o mundo da pseudoconcreticidade. A realidade concreta atual é 

um mundo que exclui mais do que inclui, marginaliza, divide, não por acaso, mas como 

norma. Internamente aumenta a concentração da riqueza e internacionalmente aumenta a 

distância que separa os países ricos dos países pobres. À luz dessas observações, o 

fenômeno da globalização deve ser considerado em suas várias dimensões – tecnológica, 

política, econômica, cultural e social. Estas dimensões interagem simultaneamente, criando 

uma dinâmica própria que vai caracterizar o capitalismo do final do século XX. 

O extraordinário avanço tecnológico que resultou das duas últimas grandes guerras 

contribuiu para as outras dimensões da globalização dos anos seguintes. O desenvolvimento 

de tecnologias em novos campos das ciências de informação, automação e robotização vai 

ter um impacto importante não só na área das comunicações como também nos projetos e 

nos processos produtivos, bem como na organização industrial e na comercialização dos 

produtos, modificando os métodos de produção tradicionalmente utilizados, inspirados no 

fordismo e no taylorismo consagrados pelo capitalismo até finais dos anos 1960. As novas 

tecnologias que garantiram uma vasta expansão dos mercados de capital financeiro 

tornaram-se uma característica importante do novo cenário econômico internacional. As 

tecnologias de informação e comunicação facilitaram enormemente a mobilidade do 

capital, não na forma industrial ou humana, mas financeira. A velocidade com que o capital 

hoje se movimenta através dos espaços virtuais provoca impactos nunca experimentados. A 

especulação destrutiva provocada por transferências instantâneas de grandes somas de 

capital entre países é capaz de drenar em uma noite o capital acumulado em algumas 

regiões durante alguns anos de trabalho e aponta o alto grau de dependência de alguns 

Estados-nações não pertencentes ao núcleo orgânico do capital (JAMESON, 2001). 

No plano político, a discussão predominante é aquela que se refere à questão da 

sobrevivência do Estado-nação. Não é pequena a corrente de pensamento que o considera 

em estado terminal, e apresenta a organização privada com base nos grandes 

conglomerados industriais e econômicos como substitutos, notadamente para aqueles que 

fazem parte da periferia e da semiperiferia do núcleo orgânico do capitalismo 

contemporâneo. No plano prático, o fenômeno da globalização entendido desta forma pode 

significar o enfraquecimento do Estado-nação, subordinando-o aos interesses dos países do 
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núcleo orgânico, seja pelo consentimento ou subordinação, seja pelo uso do poderio militar 

ou de sanções econômicas (ibid.).  

Na retaguarda destes interesses desponta uma nova versão do imperialismo que 

pode ser identificado por toda uma seqüência de formas. A primeira considerada foi a onda 

colonialista que vigorou até o conflito mundial de 1914-18 e que teve como dominantes 

alguns países europeus, os Estados Unidos e o Japão. Após 1945, com o fim do segundo 

conflito mundial, a onda de descolonização que levou à independência de um grande 

número de colônias, não significou uma diminuição do poder imperial. Ao contrário, o 

período da Guerra Fria vai caracterizar uma nova forma de coerção praticada pelos países 

do núcleo orgânico – sanções econômicas, políticas de ajustes, deterioração dos termos de 

intercâmbio – com o objetivo de garantir seus interesses. Essas  formas de coerção são 

capitaneadas sobretudo pelos Estados Unidos e por algumas potências da Europa Ocidental. 

A forma atual do imperialismo é caracterizado por Samuel Huntington como uma estratégia 

em que os Estados Unidos buscariam o monopólio da utilização das armas nucleares, 

implantariam uma política de direitos humanos e uma democracia eleitoral ao estilo 

americano, imporiam limites à imigração e ao livre fluxo da força de trabalho e à 

propagação do livre mercado por todo o planeta. Os Estados Unidos e alguns países teriam, 

então, o papel de policiais do mundo, afetando a autonomia nacional de várias nações.124  

 

3.1.2 Tecnologia e Desenvolvimento 

 

 Os avanços tecnológicos nos setores de transportes, comunicação e informação, 

com a informática constituindo o motor da revolução “molecular digital”, associados às 

inovações nas engenharias de produto e de processo fornecem a materialidade a estas 

idéias, e a empresa multinacional é o agente primário do processo de globalização. A 

evolução tecnológica sempre representou um papel importante na determinação do estágio 

de desenvolvimento das sociedades. Mas, o traço marcante do capitalismo do final do 

século passado e que perdura neste novo século é a altíssima velocidade com que estas 

transformações se processam. 

                                                           
124 Este fato pode ser comprovado com as recentes intervenções na Bósnia e no Afeganistão. 
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Para se ter uma idéia, as inovações tecnológicas na agricultura da baixa Idade 

Média, que compuseram um aspecto interessante relacionado ao período de transição para o 

mercantilismo – basicamente o sistema de rodízio dos campos cultiváveis e da substituição 

da carroça com um eixo apenas e puxada por parelhas de bois pela carroça de dois eixos, 

com o dianteiro fazendo pivotação e puxada por cavalos, o que lhe proporcionava maior 

capacidade de transporte de carga e de passageiros, melhor dirigibilidade e mais rapidez –, 

demoraram cerca de três séculos para se disseminarem entre os europeus medievais 

(HUNT. 1989).125 

 Foram necessários quase cinco séculos, entre os séc. XIII e XVIII, para que o sonho 

de uma charrete que pudesse se mover sem a força motriz animal ou humana, se tornasse 

realidade, graças à invenção do motor a vapor de Watt, e mais dois séculos para que ele se 

transformasse num objeto de consumo. A introdução da perspectiva à pintura foi 

conseguida apenas com o pintores italianos renascentistas, no século XV, e somente dez 

anos de desenvolvimento do microprocessador para se chegar à computação em terceira 

dimensão. 

 Milhares de anos se passaram desde o aparecimento do ábaco ao nascimento do 

primeiro computador nos anos 1950,126 e apenas algumas décadas para que e o transistor e 

o microship tornassem possível a redução do volume e do peso dos computadores originais 

– chegavam a pesar 30 toneladas – para os laptops, notebooks e palmtops, estes últimos 

chegando a pesar menos de 1 quilo e todos eles com maior capacidade de memória e mais 

rápidos no processamento de informações e na resolução de cálculo numérico que os seus 

antepassados. Atualmente medido em meses, e não mais em décadas, o avanço tecnológico 

descortina um mundo no qual cerca da metade dos produtos que compõem hoje a nossa 

rotina diária não existiam vinte e cinco anos antes. Aparelhos hoje de uso comum como o 

celular, o CD, o DVD e o notebook ainda não tinham saído das pranchetas dos engenheiros 

ou faziam sua estréia num mercado bastante restrito, um privilégio de poucos. E estima-se 

                                                           
125 Os melhoramentos na agricultura e nos transportes tornaram possível um rápido crescimento da população 
européia que, segundo estimativas, dobrou entre os anos 1000 e 1300. E estreitamente ligado a esse 
crescimento, o aumento da população urbana, dando origem a cidades grandes e prósperas, praticamente 
inexistentes até o século XIV. O incremento do comércio de longa distância fortaleceu o mercantilismo, 
origem do capitalismo moderno. (HUNT, 1989) 
126 Computador e Integrador Numérico Eletrônico, ENIAC, valvulado, construído nos EUA. 
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que 50% dos aparelhos que formarão nosso universo de consumo nos próximos dez anos 

ainda não foram inventados. (DREIFUSS, 1996). 

O ritmo acelerado das mudanças tecnológicas representa o motor que vai determinar 

a dinâmica do movimento social no capitalismo “globalizado”. Esse desenvolvimento 

tecnológico origina-se no que Karl Deutsch classifica de “indústria do pensamento”, com 

os seus think tanks e dispondo de modernos centros de pesquisa, promove a aceleração 

tecnológica no sistema de computação, no desenvolvimento do microprocessador, no 

sistema de transmissão de informações por satélite, distribuídas pelas regiões 

metropolitanas através das infovias de fibra ótica. Esta gama de recursos configura um 

“complexo capacitador teleinfocomputrônico” e propicia a emergência  de um novo 

paradigma tecnoeconômico , calcado em sistemas de produção mais eficazes, “flexíveis” e 

“enxutos”, que passa a funcionar como correia de transmissão das novas tecnologias que se 

tornam fundamentais na constituição dos centros – empresariais, governamentais, 

partidários, comunitários – de informação e monitoramento (DREIFUSS, 1996). 

 O extraordinário avanço dessas novas formas de conhecimento representa uma 

grande contribuição à dinâmica da acumulação capitalista, particularmente na sua forma 

financeira. É graças a essas inovações a velocidade incrível com o que esse capital fictício, 

volátil, se desloca pelos mercados mundiais, em que um simples toque no computador de 

um megaespeculador é capaz de movimentar, em poucos instantes, de forma virtual, um 

volume de recursos financeiros tão significante que pode provocar a quebra de economias 

pobres ou mesmo emergentes. 

A ação governamental também é importante para promover a globalização da 

economia. Ao governo cabe o papel institucional de promover a liberalização, a 

desregulamentação e a privatização. Aí reside uma das principais contradições do 

pensamento neoliberal de que o “melhor governo é aquele que menos governa” e que uma 

economia de mercado deve ser também livre de governo. A criação de um mercado livre 

implica numa grande intervenção governamental e no aumento do poder do governo. O 

mercado não opera no vácuo, sabem muito bem os tecnoburocratas de plantão. O oxigênio 

que o faz crescer é construído politicamente por medidas legislativas decisivas e outras 

formas de intervenção. 
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3.1.3 Ideologia e Cultura 

  

 As estruturas hegemônicas127 desenvolvem estratégias de preservação de seu poder 

econômico, tecnológico, militar, político e ideológico por meio da sua influência e ação em 

todo o mundo, em especial naqueles territórios que estiveram até recentemente sob a esfera 

do socialismo e as regiões da periferia, as quais foram contempladas com programas de 

ajuda econômica para preservá-las do domínio da esfera do socialismo real então existente. 

A criação e expansão das organizações internacionais128 fazem parte da estratégia de 

preservação das estruturas hegemônicas. No âmbito dessas organizações, a participação da 

maioria dos países periféricos desenvolve-se no sentido de legitimar e validar as normas 

elaboradas pelos Estados hegemônicos. A elaboração de normas de conduta econômica 

para um número crescente de atividades se realiza no seio destas organizações.129 

A estratégia de cooptação para a preservação das estruturas hegemônicas consiste na 

necessidade de incluir novas regiões e reflete novas realidades de poder, decorrentes da 

dinâmica internacional. 130 O processo de geração de conceitos e de concepções de mundo 

pelo qual se ocupam as estruturas hegemônicas, se utiliza de distintos instrumentos visando 

                                                           
127 O conceito de “estruturas hegemônicas”  inclui vínculos legais e de interesse, organizações 
internacionais, a elaboração de normas de conduta e se encontram no âmago dos Estados nacionais. As 
estruturas hegemônicas têm sua origem na expansão econômica e política da Europa, que se inicia em 
fins do período medieval, com a formação dos Estados nacionais (França, 1453, Espanha, 1492, 
Inglaterra 1558-1603). A revolução tecnológica, militar e industrial dos séculos XVIII e XIX, consolidou 
a supremacia européia no cenário internacional. O movimento dos ciclos de acumulação capitalista, o 
desenvolvimento tecnológico, o poderio industrial-militar explicam boa parte  do processo de formação 
das estruturas hegemônicas de poder. (Guimarães, 2000; 28) 
128 As organizações internacionais são a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Otan, a Agência 
Internacional de Energia Atômica, AIEA, o Grupo dos 7, G-7, a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, OCDE, a Organização Mundial de Comércio, OMC, o Fundo Monetário 
Internacional, FMI, o Banco Mundial, etc. 
129 Outros palcos de elaboração de normas são as estruturas supranacionais, como a União Européia, 
que agrega um crescente número de países europeus e a Cúpula de Miami, que pretende criar, na 
esfera econômica, a Área de Livre Comércio das Américas, ALCA, com o objetivo de definir e 
consolidar normas de política econômica para todos os países periféricos do continente americano. 
(GUIMARÃES, 2000: 32). 
130 Exemplos recentes dessa estratégia encontram-se na proposta de incluir a Alemanha e o Japão no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas; a expansão da União Européia pela incorporação de 
pequenos e médios países europeus; a incorporação de Estados da Europa Oriental à OTAN; a criação 
do NAFTA e o acesso da China à OMC. Os eventuais contestadores dessas estruturas hegemônicas 
sofrem um processo de isolamento e de sanções, como é o caso de Cuba, do Vietnã, da Coréia do Norte, 
da Líbia, do Iraque e de todos os países muçulmanos fundamentalistas não-cooptados. Por outro lado, 
os processos de fortalecimento dos Estados periféricos, fora das estruturas hegemônicas de poder são 
vistos com desconfiança e antagonismo. (GUIMARÃES, 2000: 34). 
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fornecer ideologias a serem absorvidas pelas populações do planeta, quer dos países 

centrais, quer dos países periféricos. Essas ideologias deverão ser percebidas como neutras, 

imparciais e de interesse geral, situando-se acima dos governos e dos Estados nacionais. As 

organizações internacionais exercem um papel fundamental na disseminação das ideologias 

e de políticas que devem ser seguidas pelos países periféricos. Suas análises são assimiladas 

pelos meios de comunicação dos países periféricos e por suas elites cooptadas e 

apresentadas às populações como imparciais, benéficas e únicas (GUIMARÃES, 2000 35 –

36). 

Os programas de bolsas de estudo, de difusão cultural, de pesquisadores visitantes, 

de visitas de formadores de opinião são instrumentos utilizados amplamente pelos países 

hegemônicos para a formação, na periferia, de elites e quadros técnicos e políticos 

simpáticos e admiradores das estruturas hegemônicas. Uma parte destes indivíduos 

terminam por assimilar o estilo de vida, a visão de mundo, a relação entre aqueles países e a 

periferia e, o mais importante, as políticas adotadas pelos países centrais sobre as relações 

internacionais e, ao retornarem aos seus países de origem, passam a ocupar posições de 

destaque no governo e na iniciativa privada e tornam-se, então, elementos de grande 

importância na preservação dos interesses das estruturas hegemônicas de poder. 

O esforço dos países centrais de interpretar a periferia a partir de suas próprias 

idéias é recompensado com a divulgação e a absorção dessa interpretação ideológica pela 

própria periferia. Um importante traço cultural das elites nacionais dos países periféricos é 

que elas se vêem como são vistas pelos países centrais e não a partir delas próprias, isto é, 

sua identidade cultural é a do elemento dominador com o qual se relacionam de forma 

servil. É essa elite que dá continuidade, como bem disse Florestan Fernandes, a um Brasil 

“gigante de pés de barro. Nação com história, mas determinada lá fora. Como os antigos 

escravos e seus descendentes prosseguiremos presos a uma liberdade ilusória que é, por si 

só, uma terrível escravidão” (apud FRIGOTTO, 2001: 12). 

Sociedades periféricas como a brasileira são exemplos de sociedades que sempre 

importaram ideologias dos países centrais. A difusão ideológica das políticas dos países 

centrais é alimentada pelo uso dos meios de comunicação de massa. Controlados por 

gigantescos conglomerados econômicos, compõem importante instrumento na moldagem 

da opinião pública para que esta aja de acordo com os interesses das estruturas 
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hegemônicas, na difusão do modo de viver e pensar dos países centrais, através de diversas 

representações da realidade concreta, das quais o rádio, o cinema, a televisão e a música 

constituem os exemplos mais significativos. O caráter ideológico da globalização, 

comandando o estágio atual do capitalismo relê a história de maneira própria, interpreta a 

realidade atual, inventa o futuro, influencia o padrão de comportamento social e constrói de 

forma estereotipada questões da existência individual da atualidade, como a política, a 

criminalidade, a violência urbana etc. 

De acordo com Jameson (2001: 5) “a padronização da cultura mundial – com as 

formas de cultura locais populares ou tradicionais sendo varridas ou emudecidas para dar 

espaço à televisão americana, à música e ao cinema americanos – tem sido considerado por 

vários autores como o verdadeiro cerne da globalização”. Este processo é claramente o 

resultado da dominação econômica que impõe a indústria cultural norte-americana 

desbaratando as indústrias locais. 

 As questões culturais tendem a subordinar-se às esferas econômica e social. A 

dimensão econômica da globalização controla as novas tecnologias, reforça interesses 

geopolíticos e absorve a dimensão cultural (JAMESON, 2001: 7). O sucesso da 

comercialização, apoiada em intensa mídia com base não só na qualidade e utilidade do 

produto, como também de sua imagem, torna a produção de mercadorias um fenômeno 

cultural, em que a estética se transforma em mais um fator de consumo. 

A indústria de entretenimento gera um dos produtos de exportação  mais lucrativos 

dos Estados Unidos, ao lado da indústria de armamentos e de fast food, consumidos 

fartamente pela maior parte do planeta. A França e o Japão, com suas culturas seculares, 

ainda compõem raros exemplos de relativa resistência ao imperialismo cultural norte-

americano e algum público específico como o árabe e o indiano, cujos gostos e identidades 

milenares os torna peculiar, pode teoricamente opor uma resistência natural à dominação 

cultural. Mas, para a grande maioria das outras culturas não é difícil a sua adaptação ao 

estilo ianque. Conforme Jameson (2001: 8) 

 

Os EUA fizeram um grande esforço desde o final da II Guerra para garantir o 

domínio de seus filmes nos mercados estrangeiros – uma façanha em geral 

impulsionada politicamente, por meio de cláusulas inscritas em vários tratados e 

pacotes de ajuda [. . .] A insistência dos EUA em derrubar as políticas de 



 {PAGE  } 

“protecionismo cultural” é apenas parte de uma estratégia empresarial mais geral e 

crescentemente global, hoje incrustada na Organização Mundial do Comércio e em 

seus esforços para revogar leis locais por meio de estatutos internacionais que 

favorecem as empresas norte-americanas, seja na propriedade intelectual de 

copyrights e patentes [por exemplo, de materiais extraídos da biodiversidade das 

florestas tropicais ou de invenções locais], seja no deliberado solapamento da auto-

suficiência nacional em alimentos. 

 

 Na ausência de políticas públicas orientadas para o fortalecimento das tradições 

locais, a globalização poderia levar ao domínio da cultura norte-americana. Mais que uma 

ameaça, a erosão das culturas nacionais dos países periféricos neste contexto de economia 

neoliberal já é uma realidade. De acordo com os princípios neoliberais e do culto ao 

mercado, a cultura passa a fazer parte de um sistema de bens e serviços que podem ser 

comprados e vendidos. Não é novidade que os Estados Unidos controlam os mercados 

mundiais de entretenimento, particularmente o cinema e a televisão, e que desta forma 

exercem uma influência cultural direta sobre regiões subdesenvolvidas e mesmo sobre 

alguns países europeus desenvolvidos.131 O processo de comercialização da cultura, em 

busca permanente de redução de custos, entra em contradição com a diversidade prometida 

pela economia de mercado e ameaça a identidade local dos países receptores. Também se 

amplia o fosso que separa ricos e pobres em termos de informação e acesso à cultura. Note-

se que um em cada três habitantes do planeta não tem acesso a uma rede de energia 

elétrica.132 

A indústria cultural transforma a cultura em um produto economicamente lucrativo 

e, conseqüentemente, a cultura se transforma em economia e essa vai determinar a agenda 

política. O imperialismo de final do século XX usa essa agenda política para “ditar 

políticas” e o faz através dos projetos do Gatt, OMC, Nafta (e mais recentemente o 

delineamento do projeto da Alca), que são exemplos da confluência entre o cultural, o 

                                                           
131 As empresas norte-americanas controlam 50% da produção mundial de cinema, de cerca de 80% da 
veiculação de programas de TV, mais de 70% dos programas de vídeo, 50% dos satélites de comunicação, 
75% da Internet. Na América Latina, companhias americanas cobrem entre 50% a 80% do tempo total de 
transmissão das estações de TV da região (cf. MADRUGA, 2002: 62). 
132 O continente africano, que detém 12% população mundial, é a região mais pobre em infra-estrutura 
cultural, dispondo de uma linha telefônica para cada cem habitantes, com 80% das pessoas sem acesso à TV e 
baixa participação na Internet (MADRUGA, 2002: 63). 
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político e o econômico e favorecem a estrutura da globalização. No plano cultural, a 

globalização representa uma ameaça de extinção das culturas locais ou a metamorfose de 

suas crenças e tradições em espetáculo hollywoodiano. 

 As transformações que vêm ocorrendo com a festa do boi-bumbá no município de 

Parintins, no Estado do Amazonas, formam um bom quadro do que pretendemos identificar 

como resultado da globalização da cultura. Originário do ultramar, de onde foi trazido pelo 

elemento colonizador, a tradição da “brincadeira de boi” vai se instalar em vários Estados 

brasileiros, onde recebe diversas denominações – bumba-meu-boi no Maranhão, boi-

mamão em Santa Catarina, além de outras representações em alguns Estados nordestinos.  

Com o boom da borracha da Amazônia no início dos anos 1900, um grande 

contingente de nordestinos, maranhenses inclusive, foi trazido para trabalhar nos seringais, 

coletando o látex. Foram eles que trouxeram a festa do boi para esta região. Por aqui 

chegando foi rebatizado de boi-bumbá. O espetáculo era uma espécie de auto no qual um 

boi construído de madeira e pano era a figura principal. Cada boi agregava um grande 

números de “brincantes”, como eram chamados os que dançavam e cantavam ao seu redor. 

O “boi” desfilava nas ruas das cidades do interior e na capital, carregado por um brincante 

– o “miolo” ou o “tripa” – e seguido por uma legião de brincantes e simpatizantes que 

seguiam o canto do amo e dos vaqueiros ao ritmo da batucada, iluminados pelas 

“porongas”, lamparinas que clareavam a escuridão das ruas e das casas sem iluminação 

pública. O grupo oferecia seu espetáculo aos moradores do bairro, nos quintais e jardins 

sem muro das casas de então, recebendo com isso uma determinada quantia em dinheiro 

que servia como ajuda na confecção do animal e das fantasias. Era comum também serem 

distribuídas doses generosas de cachaça para alegrar os corações dos participantres. No 

interior do Amazonas, particularmente no município de Parintins, distante da capital, em 

linha reta, mais de 300 quilômetros, o fenômeno adquire uma conotação regional, 

incorporando o elemento indígena com a representação de suas tribos e seus rituais. Isso, no 

entanto, ocorre somente na segunda metade do século passado. 

Nos anos 1990, os dois principais  “bois” de Parintins – o Garantido e o Caprichoso 

– experimentaram grandes mudanças. O pós-modernismo cultural transformou uma 

brincadeira de bairro em um megaespetáculo. Incentivados pelo governo, que construiu o 

Bumbódromo, uma gigantesca arena que permite que mais de três mil participantes em 
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cada boi se apresente, alternativamente, para uma platéia de mais de trinta mil espectadores, 

público que se amplia com a transmissão direta via satélite para outras partes do país e do 

mundo, a cada dia de suas três apresentações. O espetáculo recebe o nome de Festival 

Folclórico de Parintins e é hoje patrocinado pela The Coca Cola Company, que investe 

financeiramente em ambos os grupos em troca da exclusividade na distribuição de seus 

produtos. O marketing utilizado é tão pesado que, para não contrariar os aficionados  

torcedores do Caprichoso, cuja cor predominante é o azul, as placas de propaganda da 

multinacional Coca-Cola, afixadas no bairro do “boi azul”, não carregam sua cor 

tradicional, o vermelho – a cor do bumbá “contrário” – mas o azul. Na “terra” do 

Caprichoso, a Coca-Cola veste azul. 

O megaevento é um verdadeiro show de efeitos especiais, alguns eletrônicos como o 

raio laser controlado por computador e outros mecânicos ainda feitos de forma artesanal 

nos barracões das agremiações. A sofisticação e a perícia utilizada nesses efeitos 

transformam os caboclos amazonenses em hábeis artesãos, cuja técnica e perícia 

ultrapassam os limites do município e vão enriquecer as alegorias que desfilam nas escolas 

de samba de Manaus e do sudeste do país. Os milhões de reais investidos retornam na 

forma de ingressos vendidos para uma classe média alta e oferecidos gratuitamente para 

alguns atores e atrizes globais que lotam os camarotes das “personalidades” em troca de 

publicidade, bem como a venda dos produtos regionais.  

Com isso, perdeu-se a originalidade. Personagens hilariantes que no passado faziam 

as delícias da garotada e dos adultos, como o Pai Francisco e a Catirina – um “casal” de 

brincantes homens encarregados de vender a língua do boi à dona da casa, desfiando textos 

muito engraçados – perderam seu brilho, ofuscados pelos rituais pirotécnicos dos “pajés” 

cujo enredo agora varia a cada ano, ao contrário de antigamente, quando a mesma estória 

era interpretada ao longo do tempo. 

 A música e o ritmo também se modificam. À batucada e ao canto são incorporados 

instrumentos de corda latinos como o charango andino e o quatro venezuelano, o violão 

acústico e, mais recentemente, os teclados eletrônicos. O tradicional ritmo binário e dolente 

da toada é acelerado, aproximando-se da cadência das escolas de samba, tudo isso para que 

cada vez mais pessoas se sintam atraídas a dançá-lo. As letras das músicas são carregadas 

de malícia, muitas delas descoladas dos temas folclóricos, e tocadas o ano inteiro e não 
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apenas no tradicional período junino, época do Festival. O boi-bumbá pós-moderno se 

afasta de suas origens populares para se tornar um espetáculo globalizado, com um nível de 

qualidade técnica e riqueza de detalhes que lembra os melhores espetáculos do mundo, 

como o carnaval do Rio de Janeiro. 

Os efeitos da globalização provocada pelo imperialismo também podem ser 

observados na desarticulação da literatura nacional, na crise da produção cinematográfica 

nacional, na invasão da televisão nacional pelos enlatados estrangeiros e até no fechamento 

de bares e restaurantes locais, que perdem seus lugares para as gigantescas cadeias de fast-

food (JAMESON, 2001). 

Os efeitos mais remotos da dominação cultural já se mostravam com o advento do 

rádio. O rádio se revelara um instrumento de conquista social muito mais importante que a 

imprensa escrita. Sua audiência exige um menor nível de qualificação educacional e tem 

seu alcance mais imediato e mais amplo. A radiodifusão criou ouvintes potencialmente 

permanentes, como bem ilustra o filme A era do rádio, de Woody Allen. O rádio dissocia a 

audição da visão, o que facilita o seu alcance. Atividades como ler, comer, viajar, descansar 

e trabalhar podem ser executadas ouvindo-se o rádio.133 

A forma como o rádio se difunde e cumpre seu papel de meio de informação e 

comunicação é diferenciada, dependendo da região ou país onde opera. O ouvinte norte-

americano típico do rádio pré-advento da TV, mostrado no filme de Allen, um elemento da 

classe média, com acesso à educação e informação é muito diferente dos ouvintes de outros 

países. Modos de vida diversos, a cultura, a informação, a educação, fazem com que um 

meio de comunicação seja assimilado, utilizado e controlado pelos donos do poder de 

forma particular. 

A crônica da era do rádio amazonense mostra um exemplo interessante.134 O cenário 

é um grande seringal nativo incrustado nas selvas de Humaitá, município do interior do 

Amazonas e que, durante o período da 2ª Guerra mundial, fora incentivado juntamente com 

outros seringais da região a aumentar sua produção de borracha para ajudar no esforço de 

                                                           
133 As transmissões radiofônicas comerciais diárias começam nos EUA em 1910, quatro anos depois de 
Reginald Aubrey Fessender criar um processo de transmissão de sons em amplitude modulada. No Brasil, a 
estréia acontece em 1922 com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, da família Roquette Pinto. 
(“Guia das Invenções”, in revista Galileu n º 121, Rio de Janeiro: Editora Globo, ago. de 2001). 
134 O relato a seguir é uma síntese da crônica Big Brother Humaitá, de Simão Pessoa (Jornal A Critica, 17 de 
fev. de 2002, cad. Opinião, Manaus; p. 5). 
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guerra dos exércitos aliados. Com o controle dos seringais cultivados da Malásia pelas 

forças imperiais japonesas, as forças que lutavam contra os países do Eixo enfrentavam 

problemas de suprimento desta matéria-prima, fundamental para manter em movimento 

toda a máquina de guerra, com seus tanques, aviões, navios e tudo que necessitasse de 

derivados do látex  extraído da hevea brasiliensis.  

O coronel de barranco proprietário do seringal e primo do governador da época 

Álvaro Maia, desconfiava que a falta de empenho de seus seringueiros era a principal causa 

da baixa produção do seu domínio. Decidido a resolver o problema, convida todos os 

seringueiros ligados ao seu barracão para uma reunião no casarão numa manhã de domingo. 

Como autoridade típica, recebe seu pessoal na varanda, sentado numa cadeira de balanço. 

Demonstrando irritação, lamentou a pouca produção e avisou que iria receber em breve, 

vindo de Manaus, um equipamento remetido pelo seu primo governador e que este aparelho 

ia revolucionar a produção de borracha do seringal. E logo despachou a “caboclada” rumo 

aos seus tapirís no meio do mato, não sem antes marcar uma nova reunião com todos, para 

o domingo seguinte. 

Na data marcada, lá estavam todos. Nenhuma falta. Do alto da varanda do casarão, o 

coronel apontou em cima de uma mesa o tão esperado aparato – um super rádio 

Transglobe-Philco 9 Band AM/FM. O caro aparelho fabricado pela multinacional 

holandesa, funcionava a bateria e era capaz de sintonizar estações de rádio-freqüência 

espalhadas em todo o mundo. Falando para uma platéia mais desconfiada do que curiosa, 

avisa que aquilo era capar de lhe informar o que acontecia em qualquer lugar do mundo. 

Ligou o rádio e sintonizou uma emissora da capital, que transmitia uma partida de futebol 

entre dois times locais, no estádio do antigo Parque Amazonense. Mudou de estação e 

ouviu, em uma emissora carioca, um discurso de Getúlio, feito no palácio do Catete. 

Para os assombrados seringueiros postados à frente do casarão aquilo parecia 

feitiçaria, algo sobrenatural. Condenados a viverem confinados no meio da floresta, tendo 

os rios e braços de igarapés como o único meio de ligação entre as “estradas” de 

seringueiras e o mundo urbano, isolados de qualquer contato direto com uma cidade e sem 

nenhuma informação, nunca tinham visto tal coisa. Aproveitando-se da situação, o 

seringalista acrescenta que aquele aparelho também era capaz de informar tudo que se 

passava no seu seringal – quem faltava ao trabalho, trabalhava pouco ou adulterava o peso 
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das pélas misturando outras matérias ao perfumado látex defumado. E que, a partir daquele 

momento, qualquer peão que fosse denunciado seria expulso do seringal. O seringalista 

antecipava, de forma fictícia, o big brother da atualidade.135 

Beneficiando-se do temor provocado pela ignorância nos caboclos, que nunca 

tinham tido acesso à educação e à informação, o coronel conseguiu, durante uns poucos 

anos, um aumento notável na produção do seringal. A rápida popularização do rádio, 

mesmo no interior, tirou das mãos do seringalista o poder virtual de controlar seu pessoal. 

Além disso, o fim do conflito mundial desaqueceu a demanda pela borracha nativa, que 

volta a ser substituída pela borracha cultivada no oriente, e termina por sepultar este tipo de 

extrativismo. Mas a crença daqueles sofridos “soldados da borracha”, de que dentro 

daquela caixinha havia um “grande irmão” que tudo via e ouvia, antecipava uma 

demonstração do poder de manipulação do imaginário coletivo que o controle da mídia por 

uma elite iria exercer, de forma cada vez mais violenta, sobre uma sociedade nos anos que 

viriam. 

As inovações tecnológicas, que têm seu ritmo acelerado a partir de 1950, terminam 

por contribuir para a popularidade do meio mais revolucionário para a difusão de idéias: a 

televisão. Reunindo a característica – o áudio do rádio – à imagem e o texto da imprensa, a 

televisão sintetiza os três tipos de linguagem que podem monopolizar a atenção de um 

grande número de pessoas. Com a TV, dá-se um salto qualitativo no poder de comunicação 

de massa. Ao contrário do rádio, a TV exige de seu público uma dupla atenção – auditiva e 

visual. 

Comercializada tardiamente no país desde os anos 50,136 a televisão inicialmente 

produzida em preto e branco, só se tornaria importante por aqui nos anos 1970, com o 

lançamento da TV a cores. A disseminação da TV termina por afetar a indústria 

cinematográfica nacional, antiga campeã como difusora de cultura de massa. 

A televisão é o mais importante meio de comunicação dos tempos atuais. Cria fatos 

como se fossem verdades e que passam a ser verdade porque foram criados por ela. Através 

de imagens e textos bombardeados diariamente sobre o “videocidadão”137, cria “verdades” 

                                                           
135 O termo é tirado do trabalho homônimo de George Orwell. 
136 A TV começou na Alemanha em 1935 mas, a primeira emissora comercial foi a norte-americana NBC, 
criada em 1941. Inicialmente em preto e branco, a cor chega a TV através da NBC e da CBS,  já em 1953. No 
Brasil, a TV Tupi  foi a pioneira, inaugurada em 1950. A telinha a cores só chegaria por aqui em 1972. 
137 Derivado do termo “videocidadania”, (cf. VASCONCELLOS, 2002: 38). 
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que fariam Goebells em seu túmulo se revolver de alegria. Apropriada predominantemente 

pelo grande capital, a TV ajuda a fazer o Estado e sua programação pode ganhar 

eleições.138  

Mas o aspecto mais alienante da TV nacional encontra-se na sua programação 

normal. Através da exibição de filmes e desenhos, em sua maioria de origem estrangeira, 

que reproduzem de forma estereotipada suas culturas e seus modos de vida e de programas 

ao vivo que obedecem também a formatos comprados no exterior e favorecidos por intensa 

propaganda de produtos, a TV molda o videocidadão, prendendo sua atenção por longas 

horas com as informações que quiser, preferencialmente aquelas que não o façam pensar 

em nada a não ser em consumir os produtos oferecidos nos intervalos comerciais, ou 

inseridos de forma subliminar em sua programação ordinária. A onda de programas que 

invadem a privacidade dos indivíduos no formato dos reality shows e mostram, em tempo 

real e em todos os ângulos, a convivência íntima diária de um grupo de pessoas que sonham 

com a primeira colocação cujo prêmio é uma polpuda quantia em dinheiro e talvez a 

oportunidade de se tornarem estrelas do show business, transformou a crença do seringueiro 

amazonense da era do rádio em realidade .Desta forma, o controle privado da mídia pelo 

grande empresário nacional e internacional tornou-se estratégico na alienação e 

desinformação da sociedade. Ideologizada pelo capitalismo, a programação da TV prende a 

atenção dos indivíduos para que não pensem que o programado são eles próprios. Ao ligar 

um aparelho, estão ligando a si próprios. 

 

3.1.4 A dimensão ambiental da globalização 

 

Historicamente a relação entre o crescimento econômico e o meio ambiente tem 

sido antagônica. Inicialmente, de forma inadvertida, o esgotamento dos recursos naturais e 

a contaminação ambiental logo continuou de forma descontrolada e consciente. 

Atualmente, a paulatina destruição da natureza em vários lugares do mundo é uma trágica 

                                                           
138 O debate pela Rede Globo entre Lula e Collor, em 1989,  foi definitivo para a derrota de Lula na eleição 
presidencial daquele ano. A filmagem de cenas de uma novela em um Estado cuja governadora era pré-
candidata a concorrer nas eleições presidenciais de 2002 por um dos partidos governistas, somada à 
programação política no horário eleitoral gratuito e de inserções no horário nobre, levou a administradora do 
mais pobre Estado da União a alcançar altos índices nas pesquisa de intenção de voto, conforme registraram 
os meios de comunicação. 
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realidade impossível de esconder e difícil de reverter, devido mais a razões de ordem 

política e econômica que à questão tecnológica (CHERNI, 2001) 

 Já nos anos 1960 se condenava a indústria pela destruição que esta causava ao meio 

ambiente.139 Quarenta anos mais tarde, a destruição ambiental não só não diminuiu como se 

espalhou pelos quatro cantos do mundo. Os desastres ecológicos contaminam os leitos dos 

rios, transformando-os em vertedouros dos dejetos industriais. Vão da contaminação do 

sagrado Rio Jordão às águas do lago Manágua, do Canal de Houston à Baía da Guanabara e 

até de lugares longínquos como as montanhas do Himalaia e o coração da floresta 

amazônica. 

 Não obstante, nas últimas duas décadas a questão ambiental tem ocupado espaço 

significante, tanto no debate teórico como no processo de tomada de decisão em várias 

partes do mundo e tem tomado força o processo de internacionalização do debate em torno 

do vínculo entre meio ambiente e desenvolvimento. Os problemas ambientais de alcance 

internacional têm se tornado cada vez mais evidentes desde a década dos 1980. A 

degradação da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa, a ameaça de extinção de 

inúmeras espécies animais e vegetais, a contaminação dos mares, oceanos e áreas costeiras 

e a deterioração ambiental são problemas associados principalmente à condição de 

subdesenvolvimento e pobreza em que vivem três quartos da população mundial. Estima-se 

que 60% dos pobres vivem em áreas que são ecologicamente frágeis. Deve-se considerar 

ainda a dívida ecológica do Primeiro Mundo  com o Terceiro Mundo que persiste na 

manutenção de um círculo vicioso entre subdesenvolvimento, pobreza e degradação 

ambiental, que afeta três quartos da humanidade (MADRUGA, 2002). 

A relação entre a economia e o ambientalismo tem originado diferentes pontos de 

vista. O debate central sobre o ambientalismo contemporâneo se estabelece entre as 

políticas econômicas radicais versus as políticas reformistas (CHERNI, 2001). Os 

neoliberais consideram a proteção ambiental como um impedimento para o crescimento 

econômico, posição que desde os anos de 1980 vem enfrentando a reação dos que 

concebem a noção de um ambientalismo de novo tipo que reconhece que é possível o 

crescimento juntamente com a proteção ambiental desde que haja a reconhecidamente 

difícil conciliação entre a ecologia e a economia. A combinação de desenvolvimento 

                                                           
139 Um dos primeiros trabalhos críticos foi o de Rachel Carson Silent Spring (cf. CHERNI, 2001). 
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econômico e sustentabilidade ambiental tem sido fundamentalmente interpretada pela via 

da modernização ecológica. Os resultados dessa combinação têm sido a promoção da 

gestão e da avaliação ambiental, o melhoramento da produtividade, a tecnologia limpa e a 

participação política das partes interessadas. 

 A modernização do conceito de desenvolvimento sustentável é vista como a opção 

mais factível para os países menos desenvolvidos, o que é uma proposta profundamente 

paradoxal. É importante destacar quais são as conseqüências para o meio ambiente sob as 

condições da economia globalizada. O autodesenvolvimento deverá sustentar-se pelo 

sistema político que assegure a participação real dos cidadãos nas decisões políticas 

nacionais e uma maior democracia nas decisões internacionais (CHERNI, 2001). 

 A modernização ecológica tem suas bases no desenvolvimento sustentável da 

economia.140 O paradigma deste tipo de desenvolvimento econômico parte da suposição de 

que os problemas ambientais são provocados pelas falhas institucionais e tecnológicas 

inerentes às sociedades industriais e assume que é possível controlar os problemas 

ambientais por meio das instituições políticas, econômicas e sociais existentes. Mas, para 

que este paradigma possa triunfar, uma política favorável ao ambiente e à manutenção do 

crescimento econômico deve e pode ocorrer paralelamente. 

 Para uma economia ecologizada, as novas formas de produção mais limpas, a gestão 

ambiental de recursos, a avaliação do impacto ecológico, o futuro desenvolvimento e as 

medidas regulatórias flexíveis passam a cumprir funções fundamentais. As 

responsabilidades do Estado como um ente regulador e promotor da proteção ambiental se 

ampliam e o acerto político depende da sua capacidade de negociar com as corporações 

globais que se reservam o direto de participar, ou não, de acordos que não são obrigados a 

aceitar. No setor produtivo se promove, em termos técnicos, o emprego de estratégias 

diferentes em busca de uma maior eficiência. Por exemplo, combustíveis fósseis podem ser 

substituídos por combustíveis renováveis, como a biomassa e a energia solar (CHERNI, 

2001). 

A modernização da economia no setor de turismo tem particular importância para os 

países menos desenvolvidos que oferecem atrações naturais e é de especial interesse para a 

preservação do meio ambiente. Neste caso, o autodesenvolvimento no setor turístico requer 
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atenção pelas contradições adicionais impostas pelas desigualdades do sistema global. No 

continente sul, as alternativas de autodesenvolvimento funcionam menos porque a 

exploração e a destruição da natureza em áreas de empreendimentos turísticos está, 

paradoxalmente, criando um valor econômico que tanto as empresas multinacionais quanto 

os governos nacionais desejam conseguir  apesar do impacto ambiental negativo (ibid.). 

 É preciso levar em conta que, com a globalização, são os países ricos que impõem 

os modelos dominantes de desenvolvimento econômico e de reforma ecológica e estes são 

geralmente impostos aos países pobres através de programas internacionais provenientes de 

instituições como o FMI e o Banco Mundial. Ademais, o conceito de sustentabilidade 

deveria incluir, junto com a proteção do meio ambiente, elementos de justiça social. Por 

exemplo, nas economias desenvolvidas, a reestruturação rumo aos serviços terciários é 

vista como menos poluente e consumidora de recursos naturais. Essa mudança em direção à 

“desmaterialização”  da economia é favorável ao meio ambiente daqueles países. Porém, 

parte dessa desmaterialização só é possível porque devido à reestruturação produtiva global 

os processos poluentes são exportados junto com as fábricas que são implantadas em países 

do terceiro mundo (CHERNI, 2001). 

Teoricamente, a modernização ecológica oferece uma ferramenta para a 

compreensão da questão da inter-relação entre a economia e o meio ambiente. Segundo o 

atual modelo modernizante de sustentabilidade, a degradação ambiental é decorrente da 

produção industrial com o uso intensivo de combustível fóssil, não renovável, e de outras 

características inerentes às economias industriais contemporâneas. A ecologização política 

e tecnológica se coloca como a reestruturação da organização social e econômica da 

sociedade, que suaviza mas não elimina os conflitos entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento local, a macroeconomia e a igualdade social (CHERNI, 2001)). 

Torna-se necessário, portanto, a tomada de decisões políticas regidas pelo princípio 

de que o crescimento econômico pode ser conseguido sem necessariamente causar impacto 

ambiental negativo. Para isso, há que se identificar as dificuldades de se promover o 

crescimento econômico com baixo impacto ambiental, entre as quais destacam-se as 

dificuldades práticas quanto ao uso de tecnologias próprias e da não conformidade das 

medidas de “desenvolvimento verde” globalizantes com o desenvolvimento local, quer seja 

                                                                                                                                                                                 
140 Este conceito foi desenvolvido pelo sociólogo alemão Joseph Huber em 1982 (cf. CHERNI, J. A., 2001: 
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porque foram elaboradas a partir de prioridades externas ou porque são inapropriadas para a 

população que deve implementá-las.  

As soluções para os atuais e futuros problemas econômicos, sociais e ambientais 

enfrentados pelas sociedades passam pelas busca de novas tecnologias que usem energia 

limpa e renovável e técnicas de exploração dos recursos naturais que favoreçam, preservem 

e recuperem o meio ambiente, despoluindo rios, desenvolvendo sistemas de transportes 

mais eficientes e menos poluentes e contribuindo, sobretudo, para a redução do 

desemprego, para o aumento da renda nacional e da inclusão social 

Do ponto de vista mecanicista, as soluções propostas devem ajustar-se às restrições 

determinadas por um mercado competitivo globalizado e pelo grau de desregulamentação 

governamental. Todas estas contradições reduzem naturalmente a compatibilidade entre o 

crescimento econômico e a proteção ambiental e minimizam a eficácia das políticas e 

tecnologias adotadas. 

Por se tratar o autodesenvolvimento de um campo de pensamento em que vários 

ramos do saber são representados, várias ferramentas de análise são utilizadas – a 

estatística, a informática, a bioquímica, a medicina e até a sociologia e a economia. O 

crescimento do interesse pela preservação do meio ambiente se justifica pelo aumento da 

ameaça de exaustão de muitos recursos naturais e da emissão de poluentes com graves 

prejuízos para a sobrevivência futura do ser humano. Contribuir para a solução desses 

problemas é contribuir para a geração de tecnologias novas e originais.141 

Para se pensar um ambientalismo diferente, capaz de superar grande parte dessas 

contradições, é importante considerar as mudanças fundamentais nos valores humanos, nas 

estruturas sociais que exigem mudanças profundas e sistemáticas em filosofias e práticas. 

Este tipo de ambientalismo cuida das transformações profundas nos valores sociais e nos 

modelos de produção e consumo. Nesse sentido, o ecologismo torna-se o desejo de 

reestruturar a vida política, social e econômica em sua totalidade. Em contraste com a idéia 

moderna de um capitalismo ecológico como a melhor solução para a relação entre o meio 

ambiente e a economia, para o ecologismo mais radical o capitalismo contribui para a 

                                                                                                                                                                                 
136). 
141 Não se pretende uma análise aprofundada sobre as questões do autodesenvolvimento e da ecologia, e sim 
chamar a atenção para a necessidade de se considerar o maior número de varáveis possíveis para uma melhor 
compreensão do tema abordado ao longo desse trabalho. Para um entendimento básico da questão específica 
do desenvolvimento e economia, vide LAGO e PÁDUA,  (1985) e GUIMARÃES, (2003). 
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degradação ambiental e demanda objetivos em termos de democracia, igualdade, 

emancipação e justiça social. Sob o manto da preocupação com o meio ambiente existe um 

conflito que abarca questões fundamentais sobre o tipo de sociedade que queremos no 

futuro (CHERNI, 2001). 

O autodesenvolvimento é um processo de mudança que deve se realizar de forma 

consistente com as necessidades presentes e futuras de uma sociedade, isto é, a exploração 

dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional que, em última instância, são frutos da vontade política. Um projeto 

ecologista de desenvolvimento deve considerar, em linhas gerais, uma economia 

organizada no sentido de atender prioritariamente o mercado local e regional e as 

necessidades básicas da população, de forma a tornar a região a mais autônoma e auto-

suficiente possível. Para isso, torna-se necessário estabelecer uma política industrial que 

incentive formas alternativas de tecnologia e de organização do trabalho que não agridam e 

não poluam o meio ambiente, usando fontes de energia, matérias-primas e mão-de-obra 

para a produção agrícola e industrial que devem ser obtidas o mais possível a partir dos 

recursos regionais, levando em conta as características socioeconômicas de cada lugar.  

A realização de um programa dessa natureza requer uma agenda de mudanças na 

forma de produzir e na organização social que só será possível se for acompanhado de 

mudanças também na base cultural e de valores. Para isso, é fundamental a participação da 

comunidade na determinação das políticas urbanas e na definição do “que” e do “como” 

produzir. 

 

3.1.5 A divisão internacional do trabalho 

 

A globalização neoliberal é, antes de tudo, um projeto de economia e de sociedade 

impulsionado pelos principais círculos de poder, em nível mundial, com o propósito de 

impor suas políticas macroeconômicas, seus critérios acerca da organização política da 

sociedade, as normas com princípios para a regulação das relações internacionais e um 

determinado sistema de valores. (MADRUGA, 2002). Em seu sentido mais amplo, o 

neoliberalismo é uma necessidade orgânica do capital transnacional no contexto atual. 

Segundo os padrões de funcionamento deste modelo não há incompatibilidade entre o 
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crescimento e equidade, mas primeiro é necessário deixar crescer o bolo da riqueza 

nacional para depois distribuí-lo e assim as políticas sociais ficam sempre relegadas ao 

segundo plano. 

 Numa população mundial de pouco mais de seis bilhões de habitantes, é nos países 

pobres que se concentra a maior quantidade dos mais de dois bilhões de pessoas que são 

deixadas à margem dos benefícios da globalização, embora  existam importantes segmentos 

de população nos países ricos que também estão fora do processo. Neste mundo, quase a 

metade vive com menos US$ 2,00 por dia e aproximadamente 1,2 bilhão sobrevive com 

menos de US$ 1,00 ao dia. (MADRUGA: 2002). 

 Os países mais ricos participam da globalização em condições privilegiadas de 

centros de poder comercial, financeiro e militar, e de líderes tecnológicos mundiais, 

enquanto os países pobres se globalizam em condições de dependência renovada e, em 

muitos casos, como plataformas de exportação fundadas em indústrias maquiladoras, em 

geral muito pouco articuladas com o setor interno e baseadas na utilização crescente de 

mão-de-obra barata. Um terceiro grupo de países seria excluído do processo por serem 

pouco atraentes ao capital transnacional. (ibid.). 

 A rápida evolução da sociedade capitalista a partir da segunda metade do século 

XX, levou inicialmente à mudança do foco de uma sociedade industrial, baseada na 

produção de bens materiais, para uma sociedade pós-industrial, cuja produção de bens não 

materiais, serviços e sobretudo da informação, que são a matéria-prima de qualquer 

conhecimento. Neste processo evolutivo os países se juntaram em três grupos bastante 

homogêneos e distintos entre si. O primeiro, formado pelos países desenvolvidos do núcleo 

orgânico capitalista, é composto pelas nações pós-industriais. Grupo em posição de 

hegemonia, nele se concentra a produção do conhecimento tecnológico, oriundo das 

atividades cerebrais desenvolvidas nos institutos de pesquisa e nas universidades onde 

dedicam seus esforços à produção de idéias, patentes, ciência, diversão e arte. O nível de 

renda anual per capita é relativamente alto para os padrões mundiais, geralmente superior a 

US$ 20 mil, o que favorece um alto consumo de bens e serviços, embora, com a onda verde 

de proteção ambiental que começa a se estender pelo mundo estes países já não estejam 

mais tão interessados em produzir bens materiais e operar plantas industriais, 

principalmente aquelas danosas ao meio ambiente deles. 



 {PAGE  } 

 O segundo grupo é formado por países cuja renda anual per capita se situa abaixo 

dos US$ 10 mil, geralmente com baixos salários142 e alta concentração da renda, mas com 

um nível de escolaridade e a capacidade de assimilar tecnologias e processos que os tornam 

atraentes aos investimentos que vêm dos países do núcleo orgânico. Situados na semi-

periferia dos países do núcleo orgânico, estes países servem de estímulo à descentralização 

industrial nos países do Primeiro Mundo e ao direcionamento dos investimentos àqueles 

que oferecerem maiores vantagens comparativas em termos de mão-de-obra barata e 

desorganizada, com poucos direitos sociais e ainda ameaçados pelas reformas de caráter 

neoliberal. 

 No terceiro e último grupo situam-se os países do Terceiro Mundo, a periferia do 

capitalismo central. São aqueles que sobrevivem com uma renda per capita inferior a mil 

dólares anuais e não representam nenhum atrativo ao capitalismo internacional a não ser o 

de consumir o excedente econômico dos países dos grupos anteriores. 

 Para os países do primeiro grupo interessa transferir suas fábricas para países onde 

possam ser acolhidas e até incentivadas a sua instalação por meio de incentivos fiscais e 

financeiros e “que o Segundo Mundo não produza descobertas científicas, movimentos 

artísticos, patentes, [. . .] , mas os adquira do Primeiro Mundo” (DEMASI, D., 2003: 29). 

Assim, os países da semiperiferia se especializariam na atividade neuromuscular deixando a 

atividade cerebral a cargo dos países centrais e de alguns países semiperiféricos. 

 Essa mais recente divisão internacional do trabalho é a versão atualizada da 

globalização, que se distingue das anteriores pelo progresso tecnológico e o 

desenvolvimento organizacional que determinam os novos termos da pesquisa, da produção 

e do consumo, o que torna a globalização um processo cada vez mais assimétrico em que o 

Primeiro Mundo garante sua hegemonia política sobre o monopólio da produção não 

material, impõe ao Segundo Mundo a produção de bens materiais e condena o Terceiro 

Mundo a não produzir nem um nem outro e apenas a consumir parte do excedente 

produzido pelos dois primeiros. 

 A experiência de duas décadas de neoliberalismo, particularmente na América 

Latina, demonstrou que o clima adequado aos investimentos passou em grande medida pela 

                                                           
142 À guisa de ilustração, enquanto nos Estados Unidos, uma hora de trabalho custa, em média US$ 24,00, no 
Brasil alcança US$ 12,00, em Cingapura e Hong Kong, US$ 7,00 e US$ 1,00 na China (DEMASI, D., 2003:  
29). 
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precarização do trabalho assalariado decorrente da desarticulação dos sistemas de proteção 

social existentes e da quebra do movimento sindical 

O modo de produção globalizado tem evidenciado a emergência de uma classe 

capitalista internacional com alta mobilidade transnacional, o que lhe confere um elevado 

grau de liberdade frente as classes trabalhadoras e os Estados nacionais. As empresas 

multinacionais são os instrumentos institucionais utilizados pelo capitalismo internacional 

do final de milênio. O destaque dessas empresas se deve ao fato de que sua produção 

industrial corresponde a mais de um terço da produção mundial (SANTOS, 2002; 33). 

 As empresas transnacionais formam o arcabouço produtivo-distributivo da nova 

fase do desenvolvimento capitalista, gerando a suspeita de que desenvolvam um tipo de 

poder dual que influencie os governos nacionais. Essas novas “estruturas empresariais 

globais” têm grande importância na formação dos mercados de trabalho nacionais desde 

que estes, obviamente, se tornem atraentes locações para a produção/comercialização dos 

seus produtos e serviços, que pode apresentar um poder de barganha debilitado  para um 

país hospedeiro perante o investimento estrangeiro (ibid.). 

Um outro efeito da globalização é o da diminuição da soberania política e da 

autonomia dos Estados periféricos e semiperiféricos que enfraquecem a ação estatal de 

controle dos fluxos de pessoas, de bens e de capital. As políticas de ajustamento estrutural 

estabelecidas pelas agências multilaterais pressionam as economias periféricas e 

semiperiféricas para que considerem o modelo de desenvolvimento orientado para o 

mercado como o único modelo adequado ao atual regime de acumulação de capital. 

As relações assimétricas entre o centro e a periferia se acentuaram no final do século 

XX. As pressões exercidas pelo centro enfraquecem a periferia, provocando a 

desnacionalização da economia, a privatização de empresas públicas e fenômenos tão 

díspares que vão do desenvolvimento da genética, da informática e da nanotecnologia à 

criação dos blocos econômicos regionais e da lei mundial de proteção da propriedade 

intelectual.143 

                                                           
143 Uma das mais marcantes formas de desnacionalização em economias semiperiféricas foi observada na área 
das telecomunicações. Até meados de 1970, este era um setor fortemente dominado pelo investimento estatal, 
considerado um “monopólio natural”, uma questão até de segurança nacional. Com os ventos do 
neoliberalismo, os Estados-nações foram convencidos a entregar este setor estratégico ao controle de 
empresas privadas, particularmente multinacionais. 
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É nos países periféricos que se  revela o aspecto mais predador e antiecológico da 

ação do capital internacional, que conta, paradoxalmente, com a conivência e a 

acomodação das elites nacionais desses países. As políticas de ajuste estrutural e de 

estabilização macroeconômica, aceitas como condição de renegociação da dívida externa, 

cobrem um enorme campo de ação social, levando a um reordenamento das relações sociais 

que interferem desde numa menor preocupação com o meio-ambiente até nas reformas 

educacionais orientadas para a formação profissional, em prejuízo da educação para a 

cidadania (SANTOS, 2002). É pela via da dívida externa e da financeirização do sistema 

econômico que os países pobres passaram a se tornar, a partir dos anos 1980, contribuintes 

líquidos para a riqueza dos países ricos. 

No campo da globalização econômica, o fenômeno da globalização mostra suas 

características mais marcantes. Algumas parecem estar presentes globalmente – o domínio 

do princípio de mercado sobre o princípio do Estado, a mundialização financeira, o 

domínio dos interesses do capital sobre os interesses do trabalho, o predomínio das 

empresas multinacionais como os agentes produtivos da globalização e um novo arranjo 

entre a política e a economia de forma que o compromisso nacional seja eliminado ou 

sobrepujado pelo compromisso com agentes globais e agentes nacionais globalizados 

(ibid.). 

Nos circuitos acadêmicos, falar de imperialismo atualmente é considerado coisa do 

passado. No entanto, as características fundamentais do imperialismo, presentes no clássico 

trabalho de Lênin, continuam válidos até os dias de hoje (ALMENDRA, 1998). O 

imperialismo se mantém mas não é exatamente igual ao imperialismo do início do século 

XX. As condições se agravaram, os monopólios tornaram-se maiores, mais concentrados e 

centralizados. O capital especulativo é muito maior que o capital produtivo, com migração 

intensa e maior mobilidade. Enfim, aquilo que os apologetas do capitalismo chamam de 

globalização é, na verdade, o imperialismo do final do milênio. 

 

3.2 A transição democrática: do golpe militar à hegemonia do 

mercado 
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 Depois de 1930, a industrialização brasileira passou a ocupar, juntamente com a 

atividade agrícola, a principal preocupação de seu projeto desenvolvimentista. Entre 1938 e 

1980, a produção industrial cresceu 27 vezes e transformou o país na maior potência 

industrial entre as nações periféricas e semiperiféricas, tornando mais fortes as bases 

materias de nossa economia e de nossa sociedade (BENJAMIN, 1998). Apesar das 

dificuldades decorrentes das crises inerentes ao subdesenvolvimento, o emprego industrial 

aumentou sua participação no total da mão-de-obra ocupada por setor e permitiu que uma 

boa parcela tivesse a chance de uma mobilidade social ascendente.  

A face contraditória desse movimento  manteve-se dentro dos limites de uma 

modernização conservadora, particularmente no que se refere às questões sociais. O Estado 

muitas vezes incentivou os interesses privados internos e externos, mas não foi capaz de 

realizar mudanças estruturais necessárias. No decorrer do período, cresceu a dependência 

externa do país, através do endividamento e do controle que as filiais das empresas 

multinacionais exercem sobre os setores mais dinâmicos da economia. Em suma, a 

industrialização brasileira não significou a superação do atraso e do subdesenvolvimento. 

Entender o sentido da conjuntura dos anos 1980 demanda uma visão global da 

dinâmica das relações econômicas internacionais, particularmente nos setores da 

informação, financeiro e monetário. A essência do problema era a mudança estrutural no 

sistema econômico internacional decorrente, de um modo geral, do processo de 

endividamento externo dos países do Terceiro Mundo. A integração do mercados nacionais 

– motor do crescimento econômico de 1948 a 1973 – reproduziu um conjunto de unidades 

econômicas com relações mútuas assimétricas. A recessão do início dos anos 1980 refletiu 

a opção política que resultou da transição nas relações entre os centros de poder, tanto de 

natureza econômca quanto político-social. Os anos 1980 mostraram uma falsa 

prosperidade, que se demonstrou na deterioração dos termos de intercâmbio dos países 

exportadores de produtos primários e de matérias-primas e na excessiva elevação das taxas 

de juros internacionais, que fez crescer de forma inusitada as dívidas externas dos países 

periféricos e transferiu grandes montas de recursos financeiros para o exterior, 

particularmente para os Estados Unidos. 

A partir dos anos 1970, o investimento direto estrangeiro vem sendo substituído por 

formas variadas de subcontratações e de cessões de uso de marcas e patentes dentro de 
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especificações técnicas determinadas, conservando no produto final a marca da fábrica 

original. As chamadas Zonas de Livre Produção, ZLP, bem como as Zonas de 

Processamento de Exportações, ZPE, são exemplos de um conjunto de facilidades 

destinadas a atrair as empresas multinacionais, nas quais o Estado capitula na cobrança das 

cargas fiscais e tributárias e oferece outros benefícios, como financiamentos atraentes, 

compra de terrenos públicos por preços simbólicos e outros subsídios (FURTADO, 1992). 

As transformações ocorridas na estrutura produtiva mundial têm levado ao processo 

de exclusão social nos países periféricos. A criação de facilidades à entrada do capital 

estrangeiro no processo de industrialização de alguns desses países, caso do Brasil, não 

trouxe necessariamente um maior dinamismo às economias nacionais. 

A redução do ritmo da acumulação de capital nos países periféricos é o resultado da 

drenagem de suas poupanças internas para os países centrais. Durante toda a década de 

1980, o fluxo líquido de recursos, incluindo o serviço da dívida, foi desfavorável aos países 

da periferia, e as perdas causadas pela deterioração dos termos de intercâmbio alcançou 

uma soma superior ao montante de suas dívidas externas (FURTADO, 1992). 

A intensificação do comércio no período que se segue a Segunda Guerra Mundial 

deveu-se, em grande monta, à dinâmica do poder econômico norte-americano justificado 

pelos anos da guerra fria. O dinamismo das economias nos países centrais derivou do 

comércio internacional e da transnacionalização de suas empresas. Esse tipo de dinamismo 

não atingiu o Brasil, dada a sua condição de economia subordinada, mas não impediu que 

ele alcançasse elevadas taxas de crescimento industrial. O desenvolvimento econômico 

brasileiro vinha se realizando de maneira endógena, buscando satisfazer seu mercado 

interno até a década de 1970, quando as mudanças estruturais experimentadas no plano 

internacional, modificaram, de forma dramática, esse dinamismo. 

Em 1981, o PIB brasileiro registrava uma queda de uma média histórica de 

crescimento da ordem de 10% ao ano, para uma taxa de 3,5%, um fato histórico em sua 

história recente. A queda de 10% na produção industrial provocou o desemprego no 

mercado formal de mão-de-obra enquanto que, no mercado financeiro, o patrocínio oficial 

fez prosperar a especulação em torno do mercado aberto, proporcionando lucros não 

operacionais algumas vezes maiores que os advindos da produção (TAVARES e ASSIS, 

1985: 77). 
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A dívida externa ia sendo rolada através de sucessivos empréstimos tomados no 

exterior, até que sobreveio a moratória do México, em setembro de 1982, que teve o efeito 

imediato no Brasil de bloquear o acesso a novos empréstimos, levando ao rápido 

esgotamento de nossas reservas internacionais disponíveis, dada a impossibilidade de 

aquisição de novos créditos. Apanhado em plena crise, o país teve que render-se diante do 

FMI, fonte das políticas de “ajuste econômico” que se estenderiam até os nossos dias. A ida 

ao Fundo significou o início da rolagem contínua de nossa dívida externa e nos submeteu 

aos programas clássicos de ajuste, medidas amargas de caráter recessivo que incluíam – e 

ainda incluem – cortes reais nos investimentos públicos, aumentos da carga tributária, tudo 

isso para fazer caixa para o pagamento do serviço da dívida. O resultado tem sido a redução 

da massa salarial, da diminuição do emprego formal e da atividade econômica produtiva, 

com o conseqüente aumento da exclusão social (TAVARES e ASSIS, 1985). 

Para assegurar o pagamento integral dos serviços da dívida externa, o país teve que 

reservar uma fração da renda nacional que tem sido transferida aos credores externos com 

prejuízos à balança de pagamentos e com a diminuição da capacidade de investimento 

interno. O aumento desse montante numa taxa superior ao crescimento do PIB fez com que 

o país diminuísse outras despesas pagas em dólares, no caso, as importações dos produtos e 

equipamentos necessários ao funcionamento de seu parque produtivo. Em economias como 

a brasileira, as importações correspondem em grande parte aos insumos e às máquinas e 

equipamentos necessários à atividade econômica, significando que, se o país for obrigado a 

cortar gastos com importações, terá de desacelerar o ritmo da economia, lançando o país 

numa recessão. 

Em 1985, o civil José Sarney, quadro do antigo Movimento Democrático Brasileiro. 

MDB, elegeu-se presidente pelo colégio eleitoral – a forma de representação política 

indireta comum da ditadura militar – cargo que seria de Tancredo Neves, se este não tivesse 

sido acometido de grave enfermidade, vindo a falecer pouco antes de tomar posse. O legado 

do período de autoritarismo transmitido à Nova República incluiu três grandes dívidas: a 

interna pública, a externa e a social. Os novos tempos se encarregariam de agravá-las. 

Nesses débitos estavam a gênese dos problemas que se tornariam crônicos no decorrer das 

próximas décadas. 
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A crise financeira que se sucedeu foi resultado do movimento de retomada da 

hegemonia financeira norte-americana, que passava a repatriar pingues volumes de capital 

de suas empresas e de seus bancos para compensar a falta de capitais nos Estados Unidos. 

Esse foi um dos fatores mais importantes que contribuíram, no plano internacional, para 

que países como o Brasil praticamente dobrassem a sua dívida externa sem nenhuma aporte 

real de dinheiro novo (TAVARES e ASSIS, 1985). 

Como reflexo da dívida externa, a dívida interna pública também se expandiu nas 

décadas seguintes. Durante a década de 1970, a dívida interna pública começou a se 

descolar da dívida externa e a adquirir moto próprio, de forma que, através da venda de 

títulos públicos se contraíam novas dívidas para pagar as anteriores (ibid.). 

Entre 1982 e 1989, os países da América Latina transferiram para os credores 

internacionais recursos no valor nominal de US$ 203 bilhões, enquanto suas dívidas 

externas pulavam, no mesmo período, de US$ 350 bilhões para US$ 400 bilhões. Essa 

transferência é uma das formas que assume o financiamento do déficit em conta corrente da 

Balança de Pagamentos dos Estados Unidos (FURTADO, 1992: 84). 

 

3.2.1 O papel das empresas transnacionais no subdesenvolvimento 

industrializado brasileiro 

 

 Quando se instalou a indústria automobilística brasileira em meados do século XX, 

regiões como a Norte e a Nordeste, por exemplo, tiveram que renunciar à importação de 

veículos de outros países e passaram a adquirir, a um preço mais alto e de qualidade 

inferior, o carro fabricado no Sudeste pelas empresas multinacionais. A concentração 

industrial, comandada particularmente pelo Estado de São Paulo, demonstrou que o rápido 

crescimento da economia brasileira entre 1930 e 1970 esteve calcado na concentração da 

renda, facilitada pela mobilidade territorial da população. Caso não houvesse essa 

mobilidade, os salários médios poderiam ser mais elevados na região Sul-Sudeste, onde se 

processava uma industrialização mais acelerada (FURTADO, 1992).  

Os deslocamentos populacionais permitiram o barateamento dos custos com a mão-

de-obra nas áreas que absorviam a maior parte dos investimentos industriais, aumentando a 

concentração de renda e fazendo crescer os investimentos no mercado interno. Foi assim 
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com o grande surto industrial do final do século XIX e se repetiria durante grande parte do 

século seguinte.144 

Em que pese a formação de um parque industrial a partir dos anos 1930, que já 

contava com um elevado grau de integração, cabe a questão de por que essa 

industrialização não conduziu ao chamado desenvolvimento auto-sustentado. Para 

responder a essa indagação é necessário considerar que os investimentos aqui foram feitos 

em função de uma demanda preexistente, devido as restrições impostas às importações. A 

assimilação do progresso técnico, desse modo, não era a causa primária do 

desenvolvimento e sim o reflexo da atuação de outros fatores. Mais notável ainda era o fato 

de que aquela industrialização era organizada com base no investimento direto estrangeiro, 

apontado como o único fator capaz de solucionar o problema do gap tecnológico que 

separava as nações ricas das nações pobres, e não por empresas nacionais. 

O investimento estrangeiro era então composto de forma predominante pelas 

empresas multinacionais que anteriormente exportavam seus produtos para cá e que, com 

as restrições colocadas às importações, viram na transferência de fábricas para o país a 

melhor oportunidade de otimização de custos e receitas. A industrialização brasileira 

intensificava-se, dessa maneira, com a ampla participação do capital produtivo 

internacional que guardava o centro das decisões de política econômica no exterior.  

Estas empresas apresentavam um forte componente oligopolístico e controlavam, 

com rigidez, a economia do país e seu mercado com um número relativamente pequeno de 

grandes corporações. A reflexão sobre este ponto é importante para se compreender a 

situação que se apresenta atualmente à economia brasileira, no que se refere à dinâmica do 

capitalismo no país. As empresas oligopólicas compõem um tipo particular de modelo cuja 

dinâmica pressupõe um controle da conjuntura com estabilidade de uma demanda global 

elevada o suficiente para garantir a inexistência de oscilações econômicas profundas. Esse 

tipo de capitalismo é formado por grandes grupos que operam simultaneamente em vários 

mercados espalhados pelo mundo, onde controlam setores importantes da produção e da 

distribuição. A articulação entre estas empresas no mercado se dá através da concorrência 

via inovação tecnológica, sendo a concorrência via preço – uma das características do 

regime de concorrência perfeita – relegada a um outro plano, podendo ser utilizado quando 

                                                           
144 Vide Davis (2002). 
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e onde for possível. Os preços de oligopólio são administrados pelas grandes corporações, 

no que são seguidos por pequenas e médias empresas do setor. 

Na lógica das empresas multinacionais, as decisões sobre o que importar e o que 

produzir localmente, onde completar o processo produtivo, a que mercado interno ou 

externo se dirigir, são decisões tomadas no âmbito das empresas que têm sua balança de 

pagamentos própria, que se financia onde realmente lhes convém. A participação das 

transnacionais dá-se criteriosamente de acordo com o crescimento da economia, mas não se 

pode atribuir a elas a iniciativa do tipo de desenvolvimento que se deseja alcançar. Ou seja, 

não cabe a estas empresas impor nenhuma política na qual, em última instância, seja ela a 

principal beneficiária. A alternativa de se apoiar no mercado internacional, dependendo da 

dinâmica das empresas multinacionais traduz-se na debilitação da acumulação do capital e 

do aumento do desemprego (FURTADO, 1992). 

A evolução tecnológica conduziu à planetarização dos circuitos econômicos sob o 

controle das empresas multinacionais. A grande incidência de capital estrangeiro nos países 

periféricos significa principalmente o controle por grupos estrangeiros de parte do sistema 

de decisões que rege uma atividade econômica. Incrustados nos setores oligopolísticos de 

produção, as grandes empresas lideram os mercados e os lucros obtidos são determinados 

por elas mesmas. Independentemente do mercado, essas empresas fixam seus preços e suas 

margens de lucratividade, no que são seguidas pelas pequenas e médias empresas 

estabelecidas no mercado. Nesse tipo de concorrência monopolista com liderança de firma 

os preços são fixados pelas empresas líderes em função de seus custos de produção 

acrescidos de uma margem de lucro preestabelecida (ibid.). 

 

 

 

 

3.2.2 A teoria da dependência 

 

A teoria da dependência é uma ferramenta útil na compreensão da política 

desenvolvimentista brasileira. Rui Mauro Marini é o principal expoente da teoria marxista 

da dependência no país. Em sua obra Dialética da dependência, publicada originalmente 
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em 1973, encontra-se o eixo de sua concepção sobre o capitalismo periférico e sua 

articulação com o sistema capitalista mundial. 

Para Marini, as burguesias dos países periféricos, competindo no plano mundial em 

condições de inferioridade, devido principalmente ao baixo grau de desenvolvimento das 

forças produtivas, tentam compensar esse desequilíbrio recorrendo à superexploração do 

trabalho – uma combinação da extração da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa – 

e intensificando a exploração da mão-de-obra. No plano produtivo, a burguesia periférica 

privilegia o mercado externo, o consumo suntuário – e as encomendas governamentais –, 

em detrimento do mercado interno de bens de consumo de massa. A combinação desses 

fatores gera o processo de dependência cada vez mais profundo, capaz de desarticular as 

ordens econômicas, políticas e ideológicas internas. 

Já o economista argentino Raúl Prebisch observou o capitalismo como um processo 

de difusão do progresso técnico, comandado pelos interesses das economias geradoras 

dessas técnicas favoráveis à acumulação e à concentração da renda (FURTADO, 1992). 

As teorias do desenvolvimento são esquemas que explicam os processos sociais em 

que a assimilação de novas tecnologias e o aumento da produtividade levam à melhoria do 

bem-estar de uma população com crescente homogeneização social.145 Uma teoria do 

subdesenvolvimento cuida do caso particular em que os ganhos da produtividade e a 

assimilação de novas técnicas não levam ao aumento do bem-estar social, ainda que causem 

a elevação do nível de vida médio da população. 

A homogeneização social é condição necessária, mas não suficiente, para superar o 

subdesenvolvimento. Torna-se necessário, também, a criação de um sistema produtivo 

eficaz, dotado de relativa autonomia tecnológica, o que irá requerer uma intervenção 

estratégica do Estado. O subdesenvolvimento, para Prebisch, tem sua origem na limitação 

do progresso técnico às exportadoras de bens primários, o que dificulta o acesso de grande 

parte da população aos benefícios do desenvolvimento (FURTADO, 1992). 

 

3.2.3 O progresso técnico e a dinâmica do subdesenvolvimento 

 

                                                           
145 O conceito de homogeneização social é pensado como referente “à idéia de como os membros de uma 
sociedade satisfazem de forma apropriada suas necessidades de alimentação, saúde, habitação, vestuário, 
acesso à educação e ao lazer e à um mínimo de bens culturais (FURTADO, 1992). 
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Grande parte dos bens produzidos pelo setor dinâmico da economia destinava-se ao 

consumo interno e competia com a produção manufatureira preexistente. O progresso 

técnico trazido para o Brasil era orientado essencialmente no sentido de poupar mão-de-

obra, aumentar a produtividade da força de trabalho e garantir maiores lucros. A orientação 

dada ao desenvolvimento tecnológico, no sentido de poupar trabalho, vinha diminuindo a 

pressão salarial dos trabalhadores, ameaçados de ficar sem ocupação devido à retração na 

oferta de empregos. Também tem contribuído para diminuir essa pressão, a transferência 

para o nível geral de preços dos aumentos dos salários nominais. Os trabalhadores 

aceitavam trabalhar pela mesma taxa salarial ou até menor, em troca de não correrem o 

risco de ficar desempregados por longos períodos de tempo. Somente a capacitação 

profissional e o grau elevado de organização de alguns segmentos da classe trabalhadora 

poderiam constituir uma barreira técnica e política contra a quedas dos salários reais 

(FURTADO, 1992). 

A propagação do progresso técnico definiu uma relação de centro-periferia entre 

países que representam, de um lado, o desenvolvimento de processo produtivos mais 

eficazes e de novos produtos que compõem o lado visível da civilização pós-industrial e, de 

outro, a dependência tecnológica e a assimilação a-crítica dessa tecnologia pelas economias 

não desenvolvidas.146 

O subdesenvolvimento é, portanto, resultado do desequilíbrio na assimilação de 

novas tecnologias entre os países e da inovações que influem diretamente no estilo de vida 

dos povos, com relativo atraso na absorção de técnicas produtivas mais eficazes. Numa 

economia periférica que se industrializou, participando da divisão internacional do trabalho 

como fornecedora fundamental de matérias-primas e de alguns produtos industrializados de 

tecnologia média ou altas, o ponto de partida para o crescimento industrial se deu através de 

atividades complementares. O progresso tecnológico deu-se inicialmente pela via da 

importação de bens de consumo, num quadro de “modernização”.147 

                                                           
146 A teoria do subdesenvolvimento tem como ponto de partida a idéia da “ruptura estrutural”, que cria um 
sistema denominado “centro-periferia”. Essa ruptura deriva do fato de quê, em certas áreas, o progresso 
técnico penetrou mais lentamente e concentrou-se nos setores que produziam matérias-primas destinadas à 
exportação mais do que em outras regiões e setores (FURTADO, 1992). 
147 O conceito de “modernização” é usado aqui conforme a maneira de um país assimilar o progresso técnico 
de forma estética, dando ênfase ao plano do estilo de vida e do consumo e, não necessariamente, numa fase 
em que os avanços tecnológicos chegaram aos processos produtivos (FURTADO, 1992). 
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Esse processo, na realidade, agravou o problema da concentração da riqueza já 

existente e acentuou-se na fase da industrialização substitutiva de importações onde 

somente parte da população que controlava o setor moderno da produção – atingido pelos 

aumentos da produtividade – usufruiu dos seus benefícios. A adoção, por puro mimetismo, 

de padrões de consumo de sociedades de níveis de riqueza superiores à nossa, por parte da 

elite nacional, tornou inevitável o dualismo social. 

A orientação tecnológica geralmente assumida pela industrialização substitutiva  

manteve elástica a oferta de mão-de-obra. Mas, os custos de formas de produção cada vez 

mais sofisticadas e as exigências de capital e de tecnologia poupadora de força de trabalho 

contribuíram para a concentração do capital. Criam-se, assim, as condições para o 

“subdesenvolvimento industrializado” que, mesmo se permitindo um vigoroso e 

prolongado aumento da produtividade, pouco contribuiu para o combate aos problemas 

sociais.148 A formulação desse modelo pretende demonstrar que esse tipo de 

desenvolvimento, embora industrialize alguns países da periferia, não resolve os problemas 

sociais principais de educação, saúde, distribuição de renda etc. 

Na verdade, este modelo tem como conseqüência o aumento do grau de 

dependência dos países periféricos, a concentração da riqueza, a superexploração e a 

exclusão de grande parte da população. Esse modelo pode provocar ainda desenvolvimento 

do segmento produtor de bens de consumo de luxo, em detrimento da indústria de bens de 

capital e justifica o controle autoritário e repressivo de uma sociedade inteira por parte de 

uma elite que, uma vez encastelada no poder, parece disposta a sacrificar o restante da 

população em troca do aumento da eficiência e da renda total (MELLO, 1983). Esse 

modelo denota o caráter dual-capitalista – relações de dependência tanto entre as regiões de 

um mesmo país, quanto entre países – manifestado pela existência, por um lado, de um 

setor tradicional e dependente, produtor de bens de consumo de massa e alguns outros 

produtos finais de baixa tecnologia trabalho-intensiva e, por outro, de um setor moderno ou 

dinâmico, produtor de bens de consumo de luxo, bens de capital e intermediários que 

utilizam tecnologia sofisticada e poupadora de mão-de-obra. 

                                                           
148 O termo “subdesenvolvimento industrializado” foi utilizado pela primeira vez por Celso Furtado, em sua 
análise do modelo industrial brasileiro, para contrastar com o antigo “modelo de desenvolvimento primário-
exportador, vigente em vários países da América Latina, inclusive o Brasil (apud PEREIRA, 1975: 37). 
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No atual modelo de produção voltado para a exportação, a maior parte da pesquisa 

científica e tecnológica continua adstrita aos países centrais. Os novos modelos de gestão e 

administração da produção baseados no toyotismo, apoiados pelos cada vez mais poderosos 

instrumentos de informação e de automação configuram a reengenharia humana – uma 

forma de aumentar a mais-valia relativa – e agravam os problemas já existentes. 

A dinâmica do desenvolvimento brasileiro mostra hoje um redirecionamento do 

processo de industrialização visando o favorecimento das exportações como complemento 

ao modelo de substituição de importações. Atualmente o país exporta parte substancial de 

sua produção. A fase da substituição de importações traduziu um exigência histórica do 

momento em que se tornava cada vez mais difícil suprir o mercado interno com produtos 

importados. No período que se iniciou nos anos 1960, a industrialização passou a ter tanto 

um caráter exportador como orientado para o consumo interno. 

A nova orientação industrial veio no sentido de incentivar as indústrias de alta 

tecnologia, intensivas em capital, dado que as vantagens comparativas, oriundas dos 

processo que utilizavam mão-de-obra de baixa qualificação não mais permitem o acesso às 

correntes mais dinâmicas do comércio internacional. Por outro lado, como o Brasil abriu 

seu mercado aos produtos importados, muitas das indústrias anteriormente protegidas pelo 

mercado interno fecharam suas portas ou diminuíram drasticamente sua produção, devido à 

concorrência internacional surpreendente, com reflexos negativos no nível de emprego. 

Nos países centrais, o progresso técnico penetrou nas formas produtivas, ao mesmo 

tempo em que os padrões de consumo se internacionalizavam. Nas regiões periféricas, ao 

contrário, a penetração do progresso técnico se manteve inicialmente na produção de bens 

de consumo duráveis, com seus efeitos limitados à modernização do estilo de vida de 

somente parte da população. O progresso tecnológico de um país tem sido a conseqüência 

do seu desenvolvimento e não sua causa. Na ausência de uma política adequada de 

assimilação do progresso técnico, temos a situação em que são as empresas estrangeiras, 

em sua grande maioria, as principais beneficiárias e condutoras do avanço tecnológico. A 

difusão desse progresso pode ser feita mediante o licenciamento de patentes e contratos de 

assistência técnica. Estas têm sido as formas através das quais se tem feito a propagação da 

tecnologia nos países de industrialização mais rápida, como o Japão e mais recentemente os 
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tigres asiáticos, onde a assimilação tecnológica se processou com rapidez mas com o 

sistema produtivo nacional preservando ao máximo sua autonomia. 

Um outro aspecto desta mesma questão se refere ao poder que têm as grandes 

empresas de condicionar o comportamento do consumidor. Baseado na competição entre as 

grandes empresas e na inovação dos produtos, a população tem seus hábitos de consumo 

moldados pela intensa propaganda, descolada de nossas raízes culturais. Talvez seja esse o 

aspecto mais predador do exercício do poder pelas grandes corporações. Ademais, a 

geração da tecnologia tem sido, fundamentalmente, uma resultante do nível de qualidade do 

fator trabalho, assim, o grau de desenvolvimento de um país é uma função da massa de 

investimentos aplicados à força de trabalho. 

O desenvolvimento da economia brasileira depende da ampliação do mercado 

interno, o que somente será possível se forem criadas as condições para uma rápida 

assimilação e geração própria do progresso técnico, e aí se encontra a grande dificuldade. A 

industrialização brasileira tem sido feita sem a preocupação de lograr autonomia no plano 

tecnológico, o que tem revelado que o próprio processo de assimilação tem se transformado 

num instrumento de alienação da capacidade de decisão (FURTADO, 1992). 

Em face da dependência tecnológica crescente, caberia ao governo colher o máximo 

de informação sobre experiências em toda parte, estudar a sua adaptação às condições 

específicas do país e facilitar ou mesmo financiar a sua implantação. No caso da economia 

brasileira, em particular, existe um deformação estrutural que é responsável pela lenta 

penetração do progresso técnico e pela escassa distribuição dos resultados do aumento da 

produtividade. Nossa estrutura agrária, com a predominância do agrobusiness constitui uma 

face deformada do sistema produtivo, e há a necessidade de integrar o setor industrial com 

as correntes exportadoras do país. A deformação estrutural se manifesta ainda no problema 

do investimento no fator humano e, mais especificamente, na pesquisa científica e 

tecnológica, embora existam setores que realizam atualmente significativos avanços em 

tecnologia de ponta – petróleo, aviação, biologia, comunicações etc. – que abrem 

possibilidades para um ritmo mais acelerado de desenvolvimento do país nos anos que 

virão. 

O aumento da produtividade do trabalho pode ter origens distintas. Em termos 

estritos, a acumulação é um ato de limitação do consumo presente em prol do consumo 
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futuro. Ela somente terá longo alcance quando acompanhada do aperfeiçoamento técnico 

que permita o aumento da produtividade dos fatores e da modificação estrutural decorrente 

das mudanças no perfil da demanda. O progresso técnico desempenha um papel 

fundamental no processo histórico do desenvolvimento econômico, contribuindo para 

elevar o nível da acumulação do capital e para o aumento da produtividade. As economias 

de desenvolvimento dependente têm a seqüência de fatores de impulsão na ordem inversa 

das economias de desenvolvimento autônomo, isto é, enquanto nestas o êxito do 

desenvolvimento tecnológico estimula mais investimento em ciência e tecnologia, nos 

primeiros serve para dificultar qualquer tentativa de desenvolvimento científico e 

tecnológico próprio (FURTADO, 1992). 

Uma das características de uma região dependente é que nela o progresso técnico é 

derivado de mudanças estruturais que se verificam inicialmente no lado da demanda de 

mercado. Nas economias centrais, é ele próprio o fator mais importante do 

desenvolvimento. Nas economias dependentes, ao contrário, o desenvolvimento 

tecnológico é reflexo do progresso técnico nas economias centrais. 

O subdesenvolvimento é uma conseqüência estrutural, produzido pela maneira 

como se propagou o conhecimento científico e tecnológico o plano internacional. Por 

conseguinte, superar o subdesenvolvimento exige um projeto político apoiado na 

mobilização dos recursos para mudar o curso da formação histórica da lógica dos meios a 

serviço da acumulação para lógica dos fins em função do bem-estar social. O objetivo 

social deverá ser a satisfação das necessidades fundamentais do conjunto da população. A 

educação, neste contexto, deverá ser concebida como desenvolvimento das potencialidades 

humanas nos planos ético, estético e de ação solidária. Libertar-se do 

subdesenvolvimentismo significa escapar do padrão de tentar reproduzir o perfil daqueles 

considerados desenvolvidos, assumindo a própria identidade e recuperando a auto-estima 

(FURTADO, 1992). 

 

3.3 As décadas perdidas do final do século XX 

 

O modelo de desenvolvimento brasileiro não conseguiu superar as dificuldades 

internas do país, que voltaram a se manifestar quando o impulso industrializante começou a 
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perder força, o que começou a ocorrer somente a partir dos anos 1980, quando o país foi 

reconduzido a uma situação semelhante a do início do século XX, dando início ao grande 

salto, para trás.149 

Num mundo globalizado, as grandes empresas, o capital financeiro e os bens e 

serviços movimentam-se com maior liberdade pelos atuais Estados nacionais, ora 

debilitados pelo ataque do neoliberalismo. As cadeias produtivas têm seus elos espalhados 

por vários países, o que dificulta a ação dos sindicatos nacionais e diminui seu poder de 

barganha frente ao investimento direto estrangeiro. Nas relações entre os Estados e as 

empresas multinacionais, há que se ressaltar que, no caso dos países ricos e 

industrializados, as empresas que são multinacionais em outros lugares, são empresas 

nacionais nestes. Nascem e se desenvolvem sustentadas por complexas redes produtivas de 

bens, serviços, financiamento e apoio técnico. O mercado interno desses países é suficiente, 

num primeiro momento, para provocar ondas de consumo que preparam o país para 

exportar o excedente, tão logo ocorra a saturação do mercado interno (BENJAMIN, 1998). 

Para facilitar os ganhos do capital, tornou-se necessário, cada vez mais, a 

desregulamentação da economia. Mas, desregulamentar não significa acabar com as regras. 

Significa estabelecer outros tipos de regras que modifiquem parcialmente a situação 

anterior sem, contudo, modificar substancialmente a situação geral. Ao menor poder de 

regulamentação estatal corresponde diretamente, embora não necessariamente na mesma 

proporção, um  maior controle formal do capital. As conseqüências já são conhecidas, 

agravando-se algumas ocorridas no passado - aumento do desemprego, precarização das 

relações de trabalho, inseguridade social etc. Enquanto o capital se torna global, continuam 

as restrições à globalização da força de trabalho, cuja mobilidade permanece circunscrita 

aos territórios nacionais. 

Nos anos 1970, o sistema financeiro internacional enfrentou uma situação de 

excesso de liquidez, com a oferta abundante dos eurodólares. Era a época do “milagre 

brasileiro”, em que o país foi levado a adotar uma política de captação desses recursos à 

base de empréstimos que elevaram a dívida externa em mais de quatro vezes, somente entre 

                                                           
149 Não se trata aqui de se sair em defesa do populismo que integrou o modelo nacional-desenvolvimentista e 
sim tentar demonstrar que a mudança de rumo adotada pelo país nas duas últimas décadas não 
necessariamente significou a escolha  do modelo alternativo que proporcionasse ao país o ingresso, no 
mínimo, em uma economia de bem-estar. 
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os anos de 1973 e 1979. Nos anos que se seguiram, uma situação inversa, a de crise de 

liquidez, obrigou o país a fazer novos ajustamentos, tendo que gerar superávits comerciais 

capazes de apoio às exportações de capitais, tendo em vista o pagamento do serviço da 

dívida. 

Nos anos 1990, uma nova onda de excesso de liquidez no mercado financeiro 

internacional faz com que o país ajuste mais uma vez sua economia para absorver parte do 

capital disponível, desta vez provocando maiores desequilíbrios na sua balança de 

pagamentos. Sem ter condições de se livrar do caráter especulativo desses capitais, 

induzindo-os ao investimento produtivo, o resultado é o desestímulo à utilização da 

capacidade produtiva instalada e o aumento da importação de bens e serviços que a 

economia nacional já estava em condições de suprir (BENJAMIN, 1998). 

Ao contrário do que tinha ocorrido durante os anos 1970, na década de 90 o país 

continuou se endividando, não mais para fazer a máquina produtiva funcionar, mas para 

manter sua economia estagnada, não crescendo ou crescendo a taxas inferiores às 

necessárias para manter o desenvolvimento nacional. O país permaneceu vinculado numa 

posição subalterna da divisão internacional do trabalho mais recente. As decisões 

estratégicas das corporações transnacionais continuam sendo tomadas no exterior, 

comprometendo, no plano interno, a soberania nacional e aumentando o grau de 

dependência externa. 

A saída clássica que se vislumbrava para que o país voltasse a crescer sem 

pressionar ainda mais as contas externas era o crescimento das vendas ao exterior. Mas, a 

retomada do crescimento através das exportações vinha enfrentando sérias dificuldades, 

colocadas pela conjuntura internacional. A pauta do setor exportador nacional é composta 

fundamentalmente de produtos agrícolas e commodities, ambos artigos de baixa 

elasticidade-preço, que coloca o país na desconfortável dependência da demanda externa. É 

de pouca significância a exportação de produtos de alta tecnologia, estes sim de demanda 

mais elástica e de alto valor agregado. Uma razão para a relativamente pequena exportação 

de produtos de alta tecnologia pode ser encontrada no controle que as filiais das empresas 

multinacionais exercem sobre este moderno segmento industrial. Estas empresas não têm 

autonomia local para decidir sobre as políticas de exportações, devendo submeter-se a um 

plano de comercialização mundial definido a partir dos países onde se encontram suas 



 {PAGE  } 

matrizes e estas têm demonstrado maior interesse em manter suas subsidiárias restritas ao 

mercado interno ou, no máximo, nos limites geográficos do bloco econômico regional, no 

caso o Mercosul. Além disso, a significativa participação de componentes importados no 

custo total de produtos exportados anula parte dos ganhos obtidos com as exportações. A 

solução mais adequada seria, portanto, estimular as vendas para o mercado interno, uma 

decisão política que ainda não ocorreu. 

 

3.4 A era FHC: o grande salto para trás 

 

Até meados dos anos 1980, havia ainda no Brasil alguma preocupação por parte de 

seus governos e de suas elites com a construção de um Estado industrial de marca nacional. 

Mesmo o governo militar – que a rigor foi o responsável pela arrancada rumo à abertura 

econômica e pelo lançamento das sementes do neoliberalismo – tinha demonstrado esta 

preocupação ao incentivar o desenvolvimento das empresas estatais de infra-estrutura da 

indústria de base e de alguns setores estratégicos como o de geração e distribuição de 

energia e o setor de comunicações, setores que já tinham sido controlados fortemente pelo 

capital estrangeiro em tempos passados e que então faziam parte da esfera estatal de 

investimentos. A redemocratização do país se encarregou de modificar este panorama. 

Entre 1985 e 1994, durante os governos de José Sarney, de Fernando Collor de 

Melo e de Itamar Franco e sob a influência dos organismos internacionais, o processo de 

liberalização da economia brasileira, que já tinha apresentado sintomas de vitalidade, 

começou a ter sua trajetória acelerada. É com Collor, entretanto, que a tendência do 

nacional-desenvolvimentismo sofre uma brusca inversão. Foi ele quem pela primeira vez na 

história da Nova República, se encarregou de desconstruir o projeto que tinha reinado no 

país dos anos 1930 aos 1980 , e de consolidar o receituário neoliberal a ser seguido pelo 

país nos anos seguintes. Lançando mão de intensa propaganda na mídia, Collor iniciou uma 

campanha contra o serviço público, contra as estatais e as instituições públicas, 

consideradas pela propaganda oficial como o “elefante branco” da economia brasileira. 

Alegando pouca eficiência e alto custo para o governo, a campanha midiática propugnava 

pela transferência do controle das empresas estatais para a esfera da iniciativa privada. Data 
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desse período a intensificação do processo de privatização de várias empresas estatais 

importantes e da desnacionalização do parque industrial brasileiro como um todo. 

Mas o clamor das ruas não permitiu que Collor de Melo cumprisse todo o seu 

mandato. Sua personalidade mostrou-se incompatível com o cargo de governante maior da 

nação. Seu estilo pirotécnico, napoleônico e as artimanhas políticas engendradas pela 

“República das Alagoas”, da qual fazia parte, que culminaram com a acusação de seu 

envolvimento em forte esquema de corrupção, levaram ao seu impeachment pelo Congresso 

Nacional, depois de ter cumprido cerca de metade de seu mandato. Seu ambicioso 

programa de desestatização foi oportunamente brecado pelas forças sociais. 

Seu substituto, o vice Itamar Franco, mineiro de Juiz de Fora, não tinha 

evidentemente a força e a legitimidade concedidas a Collor, para tocar adiante as reformas 

pretendidas pelos seu antecessor. E também não tinha interesse. Itamar era de outra índole, 

um tipo de vice-presidente resultado da coalizão de forças políticas que ajudaram a eleger 

Collor sem, contudo, significar que concordasse integralmente com todo o seu programa 

político (OLIVEIRA, 1999). Tinha um resquício nacionalista e mostrou-se refratário à idéia 

da abertura total da economia ao capital internacional. Com o apoio de forças populistas e 

nacionalistas, foi possível inibir a evolução da política elitista-entreguista, refreando 

parcialmente o processo de privatização e desnacionalização do parque produtivo 

brasileiro. 

Coube a Fernando Henrique Cardoso, quem substituiu pelo voto direto Itamar 

Franco, e que permaneceu no governo por dois mandatos seguidos, de 1994 a 2002, 

implantar as reformas que Collor não conseguiu realizar. Contando com o apoio de grande 

parte das elites que moram no país e mais uma vez fazendo uso de ampla propaganda, 

Cardoso – o “príncipe dos intelectuais”, antigo quadro da “esquerda festiva” dos anos de 

chumbo, conseguiu efetuar as reformas do Estado que serviram bem aos interesses das 

classes detentoras do poder. Ao manter e ampliar a dimensão econômica do modelo de 

Collor, Cardoso reafirmou a opção pela integração submissa do país ao sistema econômico 

internacional. A continuidade da reabertura dos portos às “nações amigas”, feita por seus 

antecessores foi um passo importante nesse sentido, embora se apontasse que isso poderia 

representar, como de fato ocorreu, a relativa perda da soberania nacional. 
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A ampla reforma ocorrida durante os dois mandatos de Fernando Henrique 

desenhou, com certa atualização, a visão de Marx e Engels (1998: 12) segundo a qual os 

governos não passam de comitês executivos “para gerenciar os assuntos comuns de toda a 

burguesia”. Alcançando a fase embrionária ainda no governo militar do general João 

Baptista de Figueiredo, avança de forma tímida durante o governo da “transição 

democrática” de Sarney, toma corpo com Collor, sofre uma meia-trava com Itamar e 

recrudesce com Fernando Henrique. 

Desde meados da década de 1980, a maioria dos países latino-americanos já tinha 

aderido, de uma forma ou de outra, à doutrina econômica do neoliberalismo e procurado se 

ajustar às pressões do organismos internacionais. Restava o Brasil, sem dúvida a maior 

potência de toda a América Latina e Caribe e possuidor de grandes empresas estatais 

bastante lucrativas que despertavam grande interesse dos investidores estrangeiros. 

Entretanto, até 1994, uma forte oposição política remanescente da Assembléia Nacional 

Constituinte de 1988 refreou esse ímpeto e resistiu às pressões do capitalismo internacional. 

O grau de organização das diferentes manifestações do capitalismo brasileiro haviam criado 

um amplo leque de forças sociais que se oporiam a um modelo considerado “abertamente 

liberal” (PETRAS e VELTMEYER, 2001). 

As reformas que foram feitas eram uma pré-condição para a inserção do país na 

globalização neoliberal, não só do Brasil mas de toda a América Latina. No nosso caso, a 

reforma na qual o Plano Real foi a ação simbólica mais importante, compôs um dos fatores 

de política monetária condicionada à venda das estatais, entregando o patrimônio público 

brasileiro à iniciativa privada e, algumas vezes, às estatais de outros países, a valores tão 

aviltados que algumas dessas empresas chegaram a gerar um ágio fictício superior ao seu 

valor de venda (BIONDI, 1999 e GONÇALVES, 1999). O parque industrial brasileiro se 

reduziu e se desnacionalizou. O país vendeu seu patrimônio sem grandes ganhos, segundo a 

avaliação de órgãos isentos. As medidas tomadas pelo governo trouxeram graves prejuízos 

e geraram a situação de crise e de vulnerabilidade em que se encontra o país. Fernando 

Henrique fez um governo voltado para fora, para os banqueiros, para o capital 

internacional, enquanto se colocava, de modo geral, contra os interesses das classes 

trabalhadoras. Como presidente, chegou a afirmar publicamente, em referência aos 

trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação, que eles eram “inempregáveis”, e 
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transferiu para eles a responsabilidade pela solução do problema do desemprego que era da 

alçada governamental. Repetiu, assim, com pouca diferença de forma, o que já tinha sido 

por Delfim Netto, durante o “milagre brasileiro”. 

Um outro aspecto da reforma do Estado refere-se à securatização de sua dívida 

externa, garantida através de acordos  que exigem pagamentos escalonados e indexados e 

que diminuem a capacidade governamental de manejar o orçamento público. Como 

conseqüência desses acordos firmados com as agências internacionais, o governo se viu 

obrigado a fazer profundos cortes orçamentários e atingir metas de redução do déficit 

público em relação ao PIB e de investimentos na área social (OLIVEIRA, 1999). 

Com o governo de Fernando Henrique Cardoso chega-se ao fim do período 

desenvolvimentista que durou aproximadamente sessenta anos. Suas políticas foram de 

pleno favorecimento ao capital privado internacional, produtivo e financeiro que pôde 

beneficiar-se da liberdade de adquirir e operar setores estratégicos da economia de forma só 

comparável aos tempos coloniais e superando todos os governos liberais anteriores a 1930. 

Àquela época, quando o chamado modelo primário-exportador era composto por 

exportadores que eram em parte nascidos no Brasil, a participação mais efetiva do Estado 

na economia começava a surgir e a situação estrangeira estava restrita a enclaves. Com o 

governo de Cardoso, ao contrário, o capital estrangeiro teve a oportunidade de controlar de 

forma cada vez mais intensa setores-chave da economia como energia, química, 

telecomunicações, finanças e transportes, aprofundando-se o controle e propriedade 

estrangeira nas indústrias de base e no aumento da influência externa sobre a política 

pública brasileira. 

O primeiro governo de Cardoso irrompeu no rastro do Plano Real, um programa de 

estabilização econômica que vinha alcançando alguns resultados positivos. Depois de 

eleito, o governo que representava uma coalizão de forças políticas comandadas pelo 

Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, iniciou um amplo programa de reformas, 

cujo objetivo não declarado era de continuar o desmonte do setor estatal e vender empresas 

nacionais lucrativas aos grupos nacionais e estrangeiros. Essas reformas tiveram que ser 

aprovadas no Congresso ou entraram em vigor por força das Medidas Provisórias. 

 

3.4.1 A política econômica 
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A política econômica começou a ser formulada entre 1993 e 1994, durante o 

governo de transição de Itamar Franco, que teve o próprio Fernando Henrique Cardoso 

como ministro da Fazenda. A idéia dessa política não era nova. Estava inscrita no 

tradicional receituário dos organismos internacionais e prendia-se fundamentalmente ao 

fato de que o controle da inflação dependia da redução ou até da eliminação do déficit 

público. A doutrina liberal subjacente sustentava que qualquer inflação se originava no 

setor público e só poderia ser controlada através do ajuste fiscal e de políticas monetárias 

restritivas (LESBAUPIN, 1999). 

O Plano Real foi a resposta do governo para o combate à inflação.150 O país 

atravessava mais um período de turbulência, uma das conseqüências da reorganização do 

capitalismo no plano internacional. A crise mexicana, ocorrida em fins de 1994, que levou 

aquele país a pedir moratória e mudar sua política cambial – passando a adotar a política de 

câmbio flutuante – atingiu também o Brasil alguns meses depois, provocando uma reversão 

no fluxo de capitais externos, que começavam a abandonar o país. 

A reação do governo ao ataque especulativo de 1995 mergulhou o país numa 

recessão que se arrastou por todos os dois mandatos. A política econômica que afeta a 

maioria dos brasileiros é aquela que restringe o crédito e aumenta as taxas de juros. Se, sob 

a ótica dos credores internacionais, o país tem feito corretamente seu “dever de casa”, do 

ponto de vista dos interesses nacionais estas medidas, em grande parte, são consideradas 

prejudiciais. Essa política de cunho neoliberal atribui ao Estado a responsabilidade por todo 

e qualquer desequilíbrio que venha a afetar a economia. 

A fixação da equipe econômica do governo com o ajuste fiscal é resultado de sua 

sujeição ao dogma monetarista de que o déficit público é a razão de todos os problemas 

enfrentados por um país. A ofensiva federal contra estados e municípios consistiu em 

convencer a opinião pública de que as prefeituras e os governos estaduais gastavam mais do 

que arrecadavam e que era necessário sanar estas despesas para então se voltar a pensar em 

crescer. O arrocho fiscal então imposto feriu a autonomia das unidades da federação e 

atingiu severamente os setores mais carentes da sociedade, dependentes dos serviços 

                                                           
150 Para uma maior compreensão do que foi o plano, do ponto de vista econômico, vide SINGER (1999: 25 – 
44). 
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públicos nas áreas de educação, saúde, saneamento e assistência social prestados pelos 

estados e municípios (SINGER, 1999). 

Na luta contra o déficit, o governo continuou o processo de privatizações das 

empresas prestadoras de serviços públicos – telecomunicações, energia elétrica e 

transportes – que já tinha sido iniciado pelos governos anteriores. As reformas da 

administração pública e da previdência social também contribuíram para a redução dos 

gastos públicos via corte de benefícios sociais e do programa de “demissões voluntárias” de 

funcionários públicos admitidos por concurso, sendo que parte das vagas criadas foram 

preenchidas por funcionários contratados por tempo determinado ou terceirizados no 

processo de trabalho precário e outra parte simplesmente suprimida. Apesar de todas estas 

reformas e privatizações, o déficit público não parou de crescer (SINGER, 1999). 

Os dois governos de Fernando Henrique Cardoso se seguiram ao rastro da 

reabertura política iniciada com a eleição, ainda indireta , de José Sarney em substituição a 

Tancredo Neves que não chegou a tomar posse e de Fernando Collor de Melo, que não 

completou seu mandato, sendo substituído por Itamar Franco. Coube a Cardoso completar, 

com êxito, o retrocesso iniciado no país ainda nos governos militares do golpe de 31 de 

março de 1964. Em pleno apogeu, seu governo fortaleceu um projeto nacional de infra-

estrutura que seguia a lógica da integração brasileira no mercado internacional de forma 

competitiva e subordinada, sendo o esforço oficial drenado no sentido de facilitar as 

ligações entre o mercado mundial e os setores potencialmente competitivos. Esta 

articulação para fora é uma das heranças, um atavismo de nossa fase primário-exportadora. 

Durante muito tempo, no passado, a economia nacional esteve marcada por aquele modelo 

voltado para fora, cuja gravitação entre o mercado interno e o mercado mundial estabelecia 

os termos clássicos do problema econômico – o que, como, quanto, para quem produzir e a 

qual preço vender. 

Ao se constatar que, atualmente, a concentração da renda e da riqueza, a exclusão 

social, o poder exercido pelas oligarquias, a dependência do investimento externo, a 

produção de bens e serviços controlados pelas empresas estrangeiras e a apropriação 

privada dos recursos público – tão caros ao nosso passado colonial –continuam compondo 

o tipo de “desenvolvimento” que o governo acreditava, a impressão que fica é a de que o 
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país andou para trás, durante o governo de Cardoso. Todas estas questões que se 

perpetuavam já estavam presentes em nossa história há séculos.151 

A atual conjuntura brasileira guarda grandes semelhanças com os fatores que 

determinaram a nossa condição de nação subdesenvolvida, os fatores de perpetuação da 

pobreza e da ignorância –elevado grau de concentração da renda e da riqueza, condição 

colonial revitalizada e fortemente dependente de agentes externos e com identidade cultural 

regulada. E a volta ao controle privado das concessionárias de serviços públicos e das 

epidemias como a de dengue devolvem ao país um certo clima de início dos anos 1900, 

época de predomínio do liberalismo econômico. 

Permanece hoje um novo tipo de escravismo, em que os escravos não são mais 

trazidos de fora para compor a força de trabalho local. São recrutados nas grandes cidades e 

nas populações longínquas de todo o país e, junto com os excluídos dos outros centros 

urbanos, dão forma à segregação, a banalizada apartação social e a relativa falta de 

solidariedade das elites para com os deserdados.152 

O sonho de uma industrialização integrada, alimentada pela corrente 

desenvolvimentista, predominante por cerca de cinco décadas, cedeu espaço na década de 

1990 para uma nova geração de economistas formados na mais pura tradição da lógica 

neoliberal subordinada, que propõe a especialização segmentada do país, garantida por 

algumas de nossas vantagens comparativas ditadas pelo mercado internacional 

(BENJAMIN, 1998). Parecem ignorar que é o conhecimento científico a maior vantagem 

comparativa dos tempos atuais e não a capacidade de exportar produtos primários ou 

mesmo alguns bens de consumo sofisticados. É o retorno às práticas coloniais, em que o 

destino do país era determinado a partir de fora. A análise da experiência brasileira tem 

mostrado que não se pode esperar a superação do desenvolvimento adotando o mimetismo 

tecnológico dos países do núcleo orgânico. O país nunca deixou, por incapacidade técnica, 

de executar uma decisão política que a elite tenha tomado. 

                                                           
151 Guardadas as devidas proporções, tal situação mostra uma profunda semelhança a 1898, quando o governo 
republicano foi obrigado a negociar com os credores ingleses. As exigências apresentadas por eles incluíam 
entre outras, a demissão de funcionários, o combate a inflação e o aumento da exportações, medidas 
profundamente coincidentes com a atual situação (BENJAMIN, 1998). 
152 Os escravos modernos são aliciados pelos “gatos” à serviço dos patrões principalmente nos Estados do 
Pará, Minas Gerais, Alagoas, Goiás, Piauí e Maranhão, para trabalhar em fazendas espalhadas pelos Estados 
de Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo e Pará. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, até setembro de 
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Fazendo do ataque a melhor defesa, Fernando Henrique Cardoso acusava seus 

críticos de “fracassomaníacos” quando, na verdade, fracassomaníaco era ele e todo o seu 

grupo, que nunca acreditaram nas potencialidades do país. Sua aversão por tudo que era 

nacional tornou-o um mero defensor e executor das recomendações dos organismos 

internacionais. Como o adepto de uma seita reacionária que serve ao “deus-mercado”, 

negava nosso potencial tecnológico, que nos habilitava e nos habilita a produzir bens que 

vão de aviões à indústria pesada, da exploração de petróleo à biogenética, passando pela 

pesquisa de combustíveis alternativos e pela capacidade de difundir e desenvolver novas 

tecnologias. 

A aparência do Plano Real era assegurar a estabilidade monetária e combater o 

déficit fiscal, todavia, sua essência era facilitar a exploração de nossos recursos estratégicos 

pelas corporações internacionais. O plano visava, embora não fosse um objetivo declarado, 

favorecer as nações hegemônicas, transferindo para elas nossos recursos naturais, minerais 

e energéticos pois, embora de posse de grande potencial financeiro, não dispõem das 

matérias-primas estratégicas para a manutenção de seu padrão de vida material. Assim, 

estas nações se utilizam de recursos financeiros para obter vantagens estratégicas. Não é 

por acaso, portanto, que a nação brasileira com o beneplácito desse plano já não detém mais 

boa parte do patrimônio natural de seu rico território, negociado com os países interessados 

na biomassa tropical. 

Em seu primeiro mandato, Fernando Henrique estabeleceu como meta principal 

garantir a estabilidade iniciada com o plano econômico, ancorada na paridade da moeda 

nacional com o dólar norte-americano do sistema cambial de taxa fixa. Esta estabilidade era 

artificial, pois, foi conseguida às custas de juros altos para atrair o capital especulativo, mas 

enfraquecendo a economia real e desequilibrando a balança de pagamentos. O capital 

especulativo, capital volátil e de arribação, está sempre disposto a levantar vôo desde que 

lhes seja oferecido um terreno mais atraente para seus objetivos de lucro imediato. 

A estratégia como um todo era atrair grande somas de capital do exterior para 

assegurar o crescimento econômico, cujo fundamento era manter a economia exportadora 

competitiva. Nesse sentido, a transferência do patrimônio público para o setor privado e a 

estabilidade monetária eram vistas como uma forma de atrair estes investimentos. Durante 

                                                                                                                                                                                 
2001 era 2.055 adultos e 7 menores o número de pessoas trabalhando em regime de escravidão no país (cf. 



 {PAGE  } 

os quatro primeiros anos de governo, o programa de privatizações colocado em prática 

trouxe para o país a maior parte do investimento esperado, contribuindo para a redução do 

déficit público. Mas, à medida que a venda do patrimônio público foi se esgotando, 

observou-se que o crescimento da remessa de divisas ao estrangeiro – seja na forma da 

remessa de lucros ou da renda líquida enviada para o exterior – superava a entrada de 

recursos no país. 

No âmbito da reforma administrativa, o programa de “diminuição” do tamanho do 

Estado incluía um programa de privatizações estreitamente vinculado ao parque produtivo 

estatal. Dada a abrangência do programa e do tamanho do parque produtivo estatal não foi 

possível completar o ciclo de privatizações num só mandato. Ao aproximar-se o fim do 

primeiro mandato e ser ter encerrado o ciclo, o governo empenho sua equipe de políticos 

colaboradores na aprovação de uma emenda constitucional que permitisse reeleição para 

presidente e, no efeito cascata, também para governadores e prefeitos. A aprovação de 

emenda esteve envolta numa denúncia de compra de votos no Legislativo e contou mais 

uma vez com o apoio e a aprovação dos meios de comunicação e das instituições 

financeiras internacionais. 

Numa manobra política que envolveu vultosa quantia de recursos públicos a fundo 

perdido, o governo conseguiu a aprovação no Congresso da emenda que permitia a 

reeleição. Utilizando-se dos recursos da máquina estatal e principalmente contando com o 

apoio da elite interessada num redirecionamento do Estado que lhe favorecesse, Fernando 

Henrique conseguiu a reeleição ainda no primeiro turno tendo batido todos os outros 

candidatos, inclusive o favorito Luís Inácio “Lula” da Silva. 

Naquele mesmo ano de 1998 começava a escassear o ingresso de capital originário 

da venda das empresas públicas e dos empréstimos para sustentar a moeda brasileira. O 

país viu diminuir o ritmo de sua atividade econômica, marcando a depressão na qual o 

crescimento da dívida forçou a desvalorização do real frente ao dólar e outras moedas 

fortes, provocando uma corrida à moeda estrangeira e aumentando a dependência e a 

vulnerabilidade externa. 

A necessidade de divisas e a capacidade praticamente esgotada de gerar receitas 

com novas privatizações contribuíram diretamente para a crise de desemprego, para a 

                                                                                                                                                                                 
RIPPER, 2002: 23). 
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queda da renda real e para a perda do poder de compra de boa parte da classe média e 

demonstraram a relativa falência do modelo econômico de caráter neoliberal implantado no 

país. Para tentar controlar a crise que corroía salários, disparava a inflação, aumentava o 

desemprego e desvalorizava a moeda o governo, orientado pelos credores internacionais, 

elaborou um plano de estabilização econômica que satisfazia ao setor financeiro e 

convenceu a comunidade econômica internacional de que ele era um presidente fiel aos 

investidores estrangeiros. 

 

3.4.2 Privatização e desnacionalização 

 

A política de privatização no Brasil, cuja origem era externa, foi uma das 

características da política neoliberal que o capitalismo praticava em escala mundial desde a 

década de 1970. Começou pela Inglaterra, que buscava no fortalecimento do capital 

privado, na concorrência e na privatização do Estado uma forma de controlar o déficit 

público e reativar a economia britânica. A privatização abriu espaços para os grupos 

privados, ao mesmo tempo em que as receitas vindas das vendas das empresas estatais e da 

concessão de serviços públicos permitiram diminuir suas dívidas e ainda investir em áreas 

que julgassem prioritárias (LIMA, 1998). 

No Brasil, essa política chegou quando o país ainda estava sob o último governo do 

regime militar. Os primeiros passos rumo à privatização foram dados durante o governo 

General Figueiredo com o tímido Programa Nacional de Desburocratização, criado em 

julho de 1979, cujo decreto previa que seria “recomendável a transferência de controle [das 

empresas estatais] para o setor privado” (apud LIMA, 1998). Dois anos depois era lançado 

o Programa de Desestatização e criada a Comissão Especial de Desestatização. O saldo do 

início do ciclo das privatizações durante o governo militar foi de vinte empresas 

privatizadas, geralmente empresas sem grande expressão econômica, preparando o caminho 

para as vendas de empresas de peso que viriam depois. 

A etapa seguinte continuou com o governo de José Sarney que criou, em 1985, o 

Conselho Interministerial de Privatização, posteriormente transformado em Conselho 

Federal de Desestatização, onde novas formas de privatização foram definidas prevendo-se 

então desde a abertura do capital social das empresas até a sua simples liquidação. Nessa 
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segunda etapa, quarenta e duas foram transferidas para o controle privado, incluindo 

reprivatizações de empresas que já haviam sido privadas em épocas anteriores (ibid.) 

Fernando Collor de Melo deu continuidade à terceira etapa das privatizações. Logo 

no início de seu governo, em 1990, promulgou uma Medida Provisória na qual foi 

instituído o Programa Nacional de Desestatização que estabelecia os objetivos gerais para a 

retirada do Estado das áreas produtivas e da prestação de serviços que incluíam a redução 

da dívida pública, a concentração da atividade estatal em setores essenciais e a 

democratização do capital das empresas estatais, pulverizando a venda de suas ações entre 

os trabalhadores das empresas. O que de fato não ocorreu, a não ser em pequena escala e 

ainda assim com os controladores do capital recomprando estas ações nos anos que se 

seguiram. Além disso, o programa limitava a participação do capital estrangeiro nos leilões 

das privatizações a 40% do total das transações, restrição que iria desaparecer rapidamente 

ainda no seu governo de curta duração. Apesar disso, foram privatizadas dezoito estatais. 

Seu substituto, Itamar Franco, foi o único presidente pós-64 a refrear parcialmente a 

fúria privatizante. De início, Itamar suspendeu os leilões previstos até que fossem definidas 

novas regras do jogo. Nessas foram incluídas as obrigações de maior presença de moeda 

corrente, transformando o resultado da venda das estatais em investimentos do governo na 

área social e em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o que não chegou a se 

concretizar, sendo a proposta sacrificada em função do pagamento da dívida externa. Ainda 

assim, foram contabilizadas dezessete empresas estatais vendidas (LIMA, 1998).  

Com a chegada de Cardoso à presidência iniciou-se a mais ampla reforma estatal 

referente às privatizações. A mais ampla, de maior alcance e também de maior letalidade 

econômica e social, do ponto de vista das reais necessidades do país. Os arautos 

governamentais da privatização consideraram tímidos os resultados alcançados em termos 

da redução da dívida pública, para eles, o principal motivo das privatizações. Daí que, 

refletindo as orientações dos credores internacionais, o governo brasileiro considerou 

estratégico – para dar mais impulso ao processo – alterar a Constituição Federal nos pontos 

que esta protegia a economia nacional ou estatal. Seguindo esse objetivo, uma das 

principais medidas do governo foi a de quebrar o monopólio estatal do petróleo e das 

telecomunicações e a liberação da pesquisa e da lavra no subsolo por empresas estrangeiras. 

Criou o Conselho Nacional de Desestatização, um novo órgão com mais poderes que os 
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anteriores, e alargou o alcance do antigo Programa Nacional de Desestatização que poderia 

então, além de vender empresas, promover licitações para a exploração privada dos 

serviços públicos. Com esses novos instrumentos, passou a remarcar todos os leilões 

suspensos no governo anterior e acrescentou outros nos quais foram incluídas empresas 

estatais de peso como a Companhia Vale do Rio Doce, a Rede Ferroviária Federal e as 

empresas do sistema Eletrobrás. 

Nenhuma nação que tenha projeto próprio pode abrir mão dos preceitos de 

estratégico e empresa estratégica. Quando o governo optou pela venda do patrimônio 

público brasileiro com o único objetivo de captar recursos para pagar o serviço da dívida, 

excluindo-se de obrigações nacionais e capitulando frente as exigências do grande capital, 

abriu mão desse preceitos. 

A evolução da participação do capital internacional na economia brasileira pode ser 

constatada nos dados a seguir. Em 1995, as empresas multinacionais participavam com 

cerca de 11% do capital acumulado no Brasil. Já no ano seguinte o país recuperava a 

posição de líder com destino final do investimento estrangeiro na América Latina e passava 

a deter o maior estoque de recursos externos investidos nos países do Terceiro Mundo 

(PETRAS e VELTMEYER, 2001: 41). O aumento do investimento direto estrangeiro tem 

um duplo significado. 

Para o governo, o investimento direto e os recursos advindos das vendas das 

empresas estatais contribuíram, no curto prazo, para o equilíbrio das contas públicas, cujo 

déficit girava em torno de 4% do PIB, e da conta corrente, que em fins de 1998 era da 

ordem de 8% do PIB. O investimento direto era visto pelo governo como um meio de 

financiar o novo programa de reestruturação produtiva, incluindo a importação de novas 

tecnologias, e assim provocar o aumento da produtividade e tornar o país mais competitivo 

em termos internacionais, ajustando a economia brasileira ao mundo globalizado. 

Para o capital internacional, o país representava um mercado com enorme potencial 

de recursos naturais e recursos humanos e soube aproveitar-se das oportunidades criadas 

pelo ajustamento estrutural do país que criou um clima propício para a sua atuação, fluindo 

em grande quantidade. Com o êxito alcançado com a estabilidade econômica que o plano 

proporcionou vindo do controle inflacionário, o governo criou, em 1994, uma lei que 

revogava a legislação sobre o setor de tecnologia informática – uma reserva de mercado 
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antes amplamente favorável ao capital internacional – na qual os incentivos à indústria 

local foram eliminados. A reforma constitucional de 1995 se encarregou de suspender 

várias barreiras ao investimento estrangeiro, que pôde agir com maior liberdade, 

particularmente nos setores financeiros e de telecomunicações, e preparou o país para 

receber o capital internacional mediante a privatização, criando receitas adicionais 

imediatas que permitiriam ao governo saldar ou diminuir suas dívidas e investir em áreas 

que julgasse prioritárias. 

As medidas adotadas sobre as privatizações editadas entre 1996 e 1998 serviram 

para desmembrar o ativo das estatais subvalorizando seu patrimônio para que pudessem ser 

vendidas no barato e ainda com o Estado assumindo seus débitos anteriores e os segmentos 

não lucrativos das empresas. Nesse período, a privatização das estatais representou cerca de 

28% do total do capital de origem estrangeira que ingressou no país. Em valores monetários 

significou um pulo de US$ 2 bilhões no ano de 1994 para US$ 18,7 bilhões em 1997. O 

“maior processo de privatizações em todo o mundo” dobrou de valor no ano seguinte, 

quando somente a venda das empresas do sistema nacional de telecomunicações rendeu aos 

cofre públicos US$ 19 bilhões e continuou crescendo no ano seguinte (PETRAS e 

VELTMEYER, 2001: 44- 45). Com as privatizações as empresas abocanharam os 

mercados de energia elétrica, telecomunicação e serviços públicos. A privatização também 

representou a desnacionalização das empresas brasileiras com muitos de seus principais 

ativos sendo transferidos para o controle transnacional, aumentando assim sua participação 

em setores-chaves da economia. 

A transferência do patrimônio público para as mãos do setor privado nacional e 

internacional demonstrou a generosidade do governo para com o capital. Antes de vender 

as empresas de telecomunicações, o governo gastou com o seu “saneamento” algo próximo 

de R$ 21 bilhões, cerca de US$ 14 bilhões na época, e leiloou tudo por R$ 8,8 bilhões, ou 

US$ 5,86 bilhões, e ainda financiou parte desse valor para os compradores. A Companhia 

Siderúrgica Nacional, CSN, foi comprada por R$ 1,05 bilhão dos quais R$ 1,01 bilhão 

foram pagos em “moedas podres”, títulos do governo vendidos com deságio e financiados 

em até doze anos. Do total da transação, o governo recebeu apenas R$ 38 milhões em 

dinheiro vivo. A moda federal repercutiu nos Estados com a privatização dos bancos. A 

título de ilustração, no caso do Rio de Janeiro, o governo vendeu o banco estatal por R$ 
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330 milhões, logo após ter contraído uma dívida de R$ 3,3 bilhões para pagar direitos 

trabalhistas.153 

Em suma, o governo não somente facilitou o processo de privatização através de 

mudanças na legislação, como suavizou as condições de pagamento para os investidores 

estrangeiros, aceitando títulos da dívida pública, freqüentemente com deságio e 

desvalorizando ou subvalorizando os ativos ou ainda arcando com o ônus social, demitindo 

dezenas de milhares de trabalhadores antes da venda dessas empresas. 

Por todo o exposto, em que pese o governo ter privatizado uma série de grandes 

empresas durante seus dois mandatos, a conta capital mostrava que o país tinha perdido 

reservas na ordem de US$ 3 bilhões somente no ano de 1997. O governo deve ter 

constatado que as privatizações não serviam de forma eficiente como canal de entrada do 

capital vindo do exterior, ou seja, que não dava para contar com o dinheiro das 

privatizações porque, na prática, ele não existia. A estimativa do BNDES de que US$ 85 

bilhões entrassem no país com as privatizações não se concretizou devido ao fato de que 

boa parte desse dinheiro não precisou vir do exterior. Conforme já visto, grande parte da 

venda das estatais não significou a entrada de dinheiro vivo, mas a reconversão de títulos 

mobiliários da dívida pública e do mercado financeiro interno. Mesmo nas que foram 

compradas por investidores estrangeiros, boa parte desse dinheiro já existia dentro do país 

(TAVARES, 1999). 

O investimento direto no país ampliou o grau de concentração nos setores 

industriais, de serviços públicos e financeiro, com maior incidência em setores intensivos 

em tecnologia, onde a participação do capital estrangeiro alcançou quase 60% do total. na 

área financeira, por seu turno, mais de 30% das finanças brasileiras estava nas mãos dos 

bancos internacionais. Estavam dadas as condições que levavam o país de volta aos tempos 

em que era mera colônia. 

Mais notável que o investimento direto estrangeiro foi a forma de investimento em 

ações de curto prazo. Atraídos pelas taxas de juros reais mais altas do mundo, o 

investimento especulativo apresentou valores que, dos modestos US$ 760 milhões em 1991 

passaram para US$ 22 bilhões em 1995 até atingir o valor mais elevado de US$ 53 bilhões 

em 1997 e caindo no ano seguinte para US$ 38 bilhões. A desvalorização do real ocorrida 

                                                           
153 A lista que ilustra esta troca desigual é grande e não é objetivo deste trabalho esmiuçá-la. Para uma visão 
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no período maximizou os ganhos especulativos dos financistas estrangeiros, permitiu a 

compra de ativos públicos a preços relativamente mais baixos e produziu resultados 

altamente favoráveis ao capital internacional que operava no país (PETRAS e 

VELTMEYER, 2001: 46 e 49). 

A venda das estatais serviria, na visão o governo, para injetar dólares na economia 

brasileira e contribuir para a diminuição da dívida que o país tinha com os credores 

internacionais, manter a estabilidade do real e ainda reduzir a dívida interna do governo 

federal e dos Estados. Paradoxalmente, ao absorver as dívidas e outros compromissos das 

estatais e ainda financiar os compradores, o governo terminou por aumentar sua dívida ao 

invés de diminuí-la. O modelo brasileiro estabelecia uma grande contradição – o governo 

deveria vender as estatais para poder financiar os investidores privados interessados em 

comprar nossas empresas. Além disso, muitas das empresas que adquiriram as estatais 

tomaram empréstimos também no exterior, aumentando a dívida externa global do país. 

As privatizações significaram o aumento mais que proporcional das remessas de 

divisas para o exterior, provocando maior déficit na balança de pagamentos e diminuindo a 

propensão ao investimento. Implantada de forma equivocada, do ponto de vista dos 

objetivos sociais mais amplos, a política das privatizações tornou-se um importante fator de 

recessão, contribuindo para a “queima de divisas” e para o aumento da dívida externa. A 

compra no exterior de peças e componentes significou cortes na produção local, no 

fechamento de fábricas e na eliminação de postos de trabalho que aumentaram o 

desemprego e a recessão econômica interna. 

Não foi somente a venda das estatais que contribuiu para fomentar a vulnerabilidade 

econômica do país frente ao investimento estrangeiro e à atuação das empresas 

multinacionais. O crescimento do fluxo de investimento externo a partir de 1995 provocou 

uma onda de desnacionalização até então nunca ocorrida e aumentou a concentração de 

poder econômico na indústria e nos serviços de utilidade pública que resultaram do 

processo de fusões e aquisições, de concessão de serviços públicos e da venda das 

empresas. Mas tais fatos não eram estratégias equivocadas ou erros na política econômica. 

Significavam que o governo brasileiro estava apenas fazendo o seu “dever de casa”, um 

bordão do economês subserviente bastante usado pelos tecnoburocratas da época. Afinal, a 

                                                                                                                                                                                 
mais completa e detalhada vide, entre outros, LIMA (1998), BIONDI, (1999) e GONÇALVES (1999). 
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política adotada estava inscrita nos acordos assinados pelo país com o FMI e o Banco 

Mundial, nos quais o governo se comprometia a fazer os “ajustes econômicos” clássicos 

necessários ao neoliberalismo globalizado. Basta observar o quanto o presidente brasileiro 

foi agraciado pelos governos das nações ricas para se deduzir que ele foi perfeito na 

execução das políticas internacionais no Brasil. Ao governar para os ricos, foi o melhor 

presidente que o capital internacional pôde encontrar e demonstrou um profundo desprezo 

para com o “público”. 

O país sofreu na segunda metade da década de 1990 os efeitos de um governo que 

promoveu um tipo de privatização tão peculiar que nem os países onde se originaram as 

reformas decorrentes das idéias liberais sobre “gestão da coisa pública” a seguiram tão de 

perto. Mesmo na Inglaterra conservadora da “dama de ferro”, a venda das empresas 

públicas não representou a doação do patrimônio público com preços aviltados a poucos 

grupos empresariais, como aconteceu por aqui. Lá, a política de Margareth Thatcher foi a 

de pulverizar as ações, transformando o maior número de ingleses em acionistas das 

empresas públicas recém-privatizadas. Situação semelhante aconteceria pouco depois na 

Itália e na França, que também privatizaram parte de seus patrimônios públicos pela via da 

democratização da aquisição das ações evitando, com isso, aumentar a concentração da 

riqueza. Por aqui, nós vimos no que deu. 

Os meios de comunicação com seu apoio às campanhas do governo foram um 

aliado importante, reforçando a campanha que desmoralizava as estatais e o serviço público 

em geral, para que a população irritada e desiludida aprovasse a venda sem 

questionamentos, passasse a crer que o setor privado seria o único a dar respostas 

satisfatórias a todas as questões e se esquecer que as empresas estatais não eram 

propriedade do grupo instalado no poder, que geria a coisa pública como propriedade 

privada, mas patrimônio de todos os brasileiros. Ao final do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, os dados mostraram que a venda do patrimônio público brasileiro contribuiu mais 

para aumentar a dívida estatal que para diminuí-la, como afirmava o governo, com a 

agravante dele não dispor mais das fontes de lucros das estatais com as quais contava para 

gerar divisas. 

Segundo o governo, o dinheiro das privatizações que seria levantado no mercado 

internacional significava o aporte de recurso externos necessários ao equilíbrio das contas 
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fiscais e da balança de pagamentos. Para conseguir seu intento era necessário preparar o 

terreno. Assim é que, anos antes das privatizações o governo elevou os investimentos na 

área das telecomunicações, por exemplo, de US$ 3,5 bilhões ao ano para US$ 7 bilhões ao 

ano. Mesmo assim, o processo de transferência de capital beneficiou muitas das grandes 

empresas multinacionais que passaram a receber os financiamentos do BNDES e a utilizar 

estes créditos na importação maciça de bens de capital, equipamentos e tecnologia de seus 

países-sede, deixando com isso de contratar fornecedores locais e agravando o problema do 

desemprego.154 Dessa forma, as compras externas de material ligado ao setor de 

telecomunicações multiplicaram por dez, registrando um aumento de 1000% entre 1993 e 

1998, pulando de US$ 280 milhões para US$ 2,8 bilhões.155 

A remessa de divisas às matrizes ou aos fornecedores externos compôs um outro 

quadro da desnacionalização da economia brasileira. A entrada de investimentos diretos, 

que para o governo representava a possibilidade de equilibrar as contas externas, foi 

neutralizada pela crescente remessa de lucros que somente em 1977 já atingiam, em termos 

líquidos, US$ 6 bilhões (TAVARES, 1999). Os recursos remetidos para o exterior nessa 

rubrica saltaram de aproximadamente US$ 650 milhões no início dos anos 1990 para a 

faixa dos US$ 7,8 bilhões em 1998. Aumento na mesma proporção ocorreu com o 

pagamento de “assistência técnica” e “compra de tecnologia” no exterior, que pulou de US$ 

170 milhões em 1993 para US$ 1,7 bilhão em 1998 (cf. BIONDI, 1999: 17). 

 

Tabela 1. Brasil – Dívida interna pública (em R$ bilhões) 

ANO ESTOQUE DA DÍVIDA JUROS PAGOS 

1994 80 29,00 

1995 150 41,80 

1996 270 46,45 

                                                           
154 Um curto exemplo nos é dado pela Telefónica, empresa estatal de origem espanhola que adquiriu a Telesp, 
a companhia telefônica estatal paulista. Para recompor sua organização após a compra, não convidou uma 
sequer empresa brasileira para concorrer com as empresas estrangeiras no fornecimento de máquinas e 
equipamentos, chegando a utilizar 97% de peças e componentes importados. Algumas marcas de aparelhos 
celulares eram apenas montados por aqui, importavam 100% das peças e componentes utilizados na 
produção, à semelhança de algumas “maquiladoras” mexicanas. Com isso, contribuiu para a criação e 
manutenção de empregos no exterior e para a extinção de postos de trabalho no mercado nacional (BIONDI, 
1999: 15). 
155 Mesmo assim, estes números não correspondiam à totalidade. Havia peças e componentes que eram 
destinados à indústria de montagem mas que entravam no país como se fossem “produtos eletrônicos” (ibid.: 
16). 
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1997 308 44,41 

1998 390 7,50 

1999 516 130,0 

2000 563 ND 

2001 618(*) ND 

2002 880 ND 

Fonte: Banco Central do Brasil, apud Cadernos do Terceiro Mundo, nº 234, agosto de 2001, Rio de Janeiro: 

Editora Terceiro Milênio: 30. Dado de 2002, apud OLIVEIRA, (2003: 134). (*) – estimativa; ND=dado não 

disponível. 

 

As remessas de divisas de estrangeiros que viviam no país contribuiu para 

pressionar a cotação do dólar, obrigando o Banco Central a vender as reservas brasileiras da 

moeda norte-americana.156 A dívida líquida do setor público que correspondia a 30,8% do 

PIB em 1995 pulou para 53,1% em 2001, resultado da política de juros altos e da política 

de desvalorização cambial.157 Em agosto de 2002, a dívida pública representava quase 62% 

do PIB, mais que o dobro dos 30% registrados em 1995, durante o primeiro mandato de 

Fernando Henrique. 

Durante os anos de 1995 a 2002 a dívida interna do setor público mais que 

decuplicou, saltando de R$ 80 bilhões para R$ 880 bilhões, e a dívida externa foi superior a 

US$ 240 bilhões. Quase metade dessa dívida – pouco mais de US$ 100 bilhões – foi para 

pagar empréstimos anteriores. Contribuíram para a formação desse passivo a política de 

juros altos e a desvalorização cambial. Em 2001, essa proporção era e 41% do PIB, contra 

28% no ano anterior. A alta proporção da dívida pública sobre o PIB demonstrou a forte 

dependência para com o capital estrangeiro e, nestas condições, o país atual se aproximava 

do Brasil de antes de 1930, quando o serviço da dívida devorava todas as receitas com 

exportações (OLIVEIRA, 2003: 134). A diferença era que antes a economia brasileira tinha 

um caráter primário-exportador e atualmente trata-se de uma economia urbano-industrial, 

                                                           
156 Entre 2001 e 2002, o investimento direto estrangeiro alcançou US$ 9,62 bilhões, dos quais US$ 4,1 bilhões 
eram meras reconversões da dívida pública em investimentos, significando realmente um aporte de dinheiro 
internacional novo na ordem de US$ 5,6 bilhões. Por outro lado, somente o volume de recursos remetidos ao 
exterior pelos estrangeiros residentes girou em torno de US$ 5,2 bilhões, o que deixava um saldo líquido 
apenas cerca de US$ 400 milhões em dinheiro vivo, incapazes de promover o nível de crescimento necessário 
à geração de emprego e de renda, além de contribuir para o déficit em transações correntes – receitas e 
despesas com comércio, serviços e transferência de renda para o exterior (cf. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
24 de julho de 2002 
157 Cf. O Globo, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2002, Caderno de Economia: 27).  
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com a semelhança de que em ambos os casos trata-se do mesmo tipo de dependência 

financeira. 

 

Tabela 2. Dez países gravemente endividados: participação do total da dívida sobre as exportações e o PIB - 

2000 

 

PAÍS Dívida/exportações (%) Dívida/PIB(%) 

ARGENTINA 424 53 

BOLÍVIA 336 63 

BRASIL 347 28 

BULGÁRIA 150 91 

EQUADOR 228 79 

GABÃO 143 94 

GUIANA 151 163 

JORDÂNIA 145 150 

PERU 380 28 

SÍRIA 349 6 

Fonte: Global Development Finance 2000. 

 

Em 2000, segundo estudo publicado pelo Banco Mundial, a soma das dívidas 

brasileiras representava quase quatro vezes o total das nossas exportações. O índice 

encontrado apontava a dívida como sendo 347% maior que as exportações, muito superior 

ao limite arbitrado pelo banco de 132% abaixo do qual um país seria considerado 

endividado em um grau moderado. Esse estudo, realizado sobre 137 países classificava o 

Brasil como um dos dez países de renda média alta “gravemente endividados” no mundo e 

a conjuntura internacional tendia a agravar a situação. Os juros internacionais apresentavam 

viés crescente, o que para os países devedores significava maiores remessas de divisas para 

o exterior para pagar suas contas. 

 Somente entre dezembro de 2000 e maio de 2002, o Brasil pagou aproximadamente 

US$ 150 bilhões aos credores nacionais e internacionais pelo serviço da dívida conjunta 

(CARVALHO, 2002: A – 13). Além do compromisso da dívida o governo apresentava um 

parque industrial desnacionalizado, um setor de energia elétrica em crise, a despeito da 

prometida solução que viria com a privatização. 
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 A relação entre a dívida pública e o PIB é um dos indicadores da capacidade do país 

de saldar seus compromissos. Cerca da metade da dívida brasileira era corrigida pela 

variação do dólar, tornando o seu montante bastante sensível às variações dessa moeda. As 

taxas de juros mais altas do mundo praticadas no país também contribuíram para a variação 

da moeda que corrigia parcela importante da dívida.158 

 

Tabela 3. Brasil – Dívida Externa (em US$ bilhões) 

 

ANO ESTOQUE JUROS AMORTIZAÇÕES JUROS + 

AMORTIZAÇÕES 

1994 148 11,00 6,4 17,40 

1995 159 11,05 8,2 19,25 

1996 180 14,50 10,0 24,50 

1997 200 26,10 10,5 36,60 

1998 243 33,50 12,2 45,70 

1999 237 36,00 17,0 53,00 

2000 237 38,00 20,1 58,10 

Fonte: Banco Central do Brasil, apud Cadernos do Terceiro Mundo, n º 234: 34. 

Obs.: Total de juros + amortizações pagos no período = US$ 254,55 bilhões. 

 

 A transferência de renda para o exterior compõe um outro importante fator de 

análise. Neste item, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o 

Brasil remeteu para fora, como forma do pagamento do serviço da dívida externa, R$ 53,76 

bilhões em 2002, equivalentes a 4,07% do PIB. No ano anterior, a transferência somou R$ 

46,68 bilhões ou 3,89% do PIB, bem mais que as transferências registradas em 1995, que 

foram de R$ 10 bilhões ou 1,55% do PIB. E a dívida líquida para o pagamento de juros e 

dividendos aumentou quase três vezes.159 

 Para tentar conter o aumento do endividamento, o governo recorreu desde 1998 ao 

ajuste fiscal, na forma de cortes nos gastos públicos e de aumentos de impostos para que os 

recursos economizados pudessem ser utilizados para abater parte da dívida. Esse ajuste 

significava, na prática, que o governo tinha de gastar menos do que arrecada e fazia parte 

                                                           
158 Cf. Folha de São Paulo, 30 de Agosto de 2002: B 1. 
159 Tribuna de Imprensa, Rio de Janeiro, 26 de junho de 2003, Economia: 7). 
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das condições da negociação do empréstimo junto aos órgãos internacionais feita pelo 

governo para conter a alta no câmbio. Era preciso aumentar suas reservas internacionais 

para serem utilizadas pelo Banco Central na intervenção do mercado cambial.160 

 A transferência de renda significou, além disso, a diminuição do bolo da riqueza 

nacional, pois o dinheiro que era remetido anualmente terminava faltando para os projetos 

do governo, principalmente na área social. A renda média do trabalhador brasileiro caiu 

10,3% entre 1998 – 2002, agravando ainda mais a situação das classes de renda mais baixa 

que sentiram seus rendimentos encolherem 11,6% no mesmo período. Os 10% mais pobres 

não conseguiram reter mais de 1% do total dos rendimentos do trabalho.161 

 Nos últimos anos, quase 35% da população brasileira, perto de 56 milhões de 

pessoas, viviam abaixo da linha de pobreza, sobrevivendo com menos de US$ 1,00 por dia. 

Essa pobreza se espalhava por todos os setores da economia, disseminando-se, inclusive, 

entre os que estavam empregados nas instituições públicas e ocupados nas empresas 

privadas. O perfil da concentração de renda coloca o país entre os primeiros do mundo 

nesse item. A evolução histórica desse dado é bastante elucidativa. Em 1960, a renda dos 

10% mais ricos era cerca de 34 vezes a renda dos 10% mais pobres. Trinta anos depois a 

situação se agrava, com esse valor mais que dobrando em relação àqueles anos. Em 1990, a 

renda dos 10% mais ricos foi 78 vezes maior que a dos 10% mais pobres (BENJAMIN, 

1998: 97). 

 

3.4.3 Capital estrangeiro e concentração industrial 

 

 A concentração industrial constitui importante indicador da transferência de 

recursos e de conformação das estrutura de mercado. É sabido que as grandes empresas 

costumam operar nos segmentos mais concentrados da economia, formando um mercado 

oligopolista no qual predominam as empresas de capital estrangeiro. Entre as vinte maiores 

empresas por vendas no país – caracterizadas por obterem receitas superiores a um bilhão 

de dólares anuais – metade delas é de origem nacional, sendo três delas ainda de capital 

estatal. A Tabela 4 mostra este cenário. 

                                                           
160 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 de junho de 2002, Caderno de Economia: 1). 
161 Gazeta Mercantil, Rio de Janeiro, 13 – 15 de setembro de 2003, Nacional: A – 6. 
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Tabela 4. Brasil – As vinte maiores empresas por vendas segundo o controle acionário em 2001 (em US$ 

milhões) 

 EMPRESA SETOR CONTROLE VENDAS 

1 PETROBRAS Quím. e Petroq. Estatal 30.882,2 

2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA Atac. e Com. Ext. Estatal 9.004,0 

3 VOLKSWAGEN Automotivo Alemão 5.711,6 

4 TELEFÓNICA Telecomunicações Espanhol 5.505,6 

5 TELEMAR Telecomunicações Brasileiro 5.131,0 

6 GENRAL MOTORS Automotivo Norte-americano 4.527,3 

7 EMBRATEL Telecomunicações Norte-americano 4.466,5 

8 FURNAS Serviços públicos Brasileiro 4.362,2 

9 SHELL Atac. e Com. Ext. Anglo/holandês 4.226,5 

10 IPIRANGA Atac. e Com. Ext. Brasileiro 4.131,2 

11 CBB/AMBEV Bebidas Brasileiro 3.869,4 

12 PÃO DE AÇÚCAR Comércio varejista Brasileiro 3.858,7 

13 BRASIL TELECOM Telecomunicações Brasil/Itália 3.819,4 

14 CARREFOUR Comércio varejista Francês 3.761,4 

15 FIAT Automotivo Italiano 3.728,9 

16 ELETROPAULO METROPOLITANA Serviços públicos Norte-americano 3.286,6 

17 ESSO Atac. e Com. Ext. Norte-americano 3.213,2 

18 EMBRAER Automotivo Brasileiro 3.088,5 

19 UNILEVER Hig. Limp. e Cosm. Anglo/holandês 3.033,5 

20 VALE DO RIO DOCE Mineração Brasileiro 2.982,0 

Fonte: Melhores e Maiores, Revista Exame, 4 de julho de 2002, São Paulo: Editora Abril. 

 

 Num total mais amplo de cinqüenta grande empresas, vinte e seis empresas 

multinacionais mostram sua força. A distribuição das empresas por ramo de atividade, em 

2001, mostrava que o subsetor automotivo era controlado por seis empresas, sendo cinco 

estrangeiras – duas estadunidenses – e uma brasileira. O subsetor de telecomunicações, 

antigo nicho de mercado controlado pelo Estado e agora completamente privatizado, tem 

apenas duas do total de seis empresas de capital brasileiro, o mesmo acontecendo com as 

empresas de serviço público, em que três empresas em quatro são estrangeiras. Mesmo 

naqueles ramos considerados tradicionais, a participação das empresas transnacionais é 
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bastante significativa. Assim é no subsetor de comércio varejista, no qual duas entre as seis 

maiores empresas são controladas por estrangeiros, e no subsetor de alimentos, três entre as 

cincos são controladas por estrangeiros. Honrosa exceção cabe ao tradicional ramo de 

bebidas, cuja única grande empresa classificada é controlada por brasileiros (cf. Revista 

Exame, 4 de julho de 2002). 

 Das cem empresas industriais e conglomerados financeiros operando na América 

Latina quarenta encontram-se no Brasil, sendo vinte e três controlados pelo capital 

internacional. Em 1997, as empresas multinacionais foram responsáveis por 58% do total 

das vendas das cem maiores empresas privadas no país e, entre as quinze maiores, a 

participação foi de 86% do total (PETRAS e VELTMEYER, 2001: 52). As multinacionais 

respondem pela maior parte das vendas nos setores de alta tecnologia – indústria 

automotiva, de bens de capital, eletroeletrônica e de comunicações – onde têm a maior 

concentração de propriedade estrangeira  e recebem maior volume de investimentos. As 

firmas norte-americanas representavam, em 1997, mais ou menos 53% do investimento 

direto no Brasil – o que demonstra o alto grau de integração comercial entre os dois países 

– ficando 39% para a comunidade européia e 6% para a Ásia, sendo o Japão o detentor da 

maior fatia. 

 Na medida em que o investimento direto estrangeiro no país nos últimos anos foi 

orientado para o setor de serviços públicos privatizados – empresas que não produzem um 

produto físico que possa ser exportado –, o aporte de capital inicialmente trazido por elas se 

extingue com as sucessivas remessas de lucros e outras transferências para o exterior 

efetuadas posteriormente. Sob o aspecto das contas externas, esse tipo de investimento pode 

provocar o aumento da vulnerabilidade econômica do país. No caso brasileiro, a 

desnacionalização da economia implicou que uma parte da produção e da renda foi 

apropriada por não residentes, que detêm fontes significativas de poder enquanto o Estado 

nacional perdeu poder de negociação e parte de sua soberania. 

 

3.5 Caminhando para trás 

 

Um dos  fortes argumentos da equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso era 

o da necessidade de reduzir o déficit público, fazendo com que o governo arrecadasse mais 
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do que gastava, daí a redução dos gastos na área social. Eis aí um exemplo típico de um 

modelo econômico em que o credo que determinava o tipo de mudança se transformava em 

senso comum, após passar por intensa campanha propagandística. As elites usavam os 

meios de comunicação para aniquilar, a golpes de propaganda, toda e qualquer informação 

que colocasse em dúvida a primazia do seu modelo político-ideológico. 

No modelo governamental de Fernando Henique se propunha implicitamente a 

extinção do fundo público como “direito do anti-valor”.162 Na verdade o que se pretendia 

não era a diminuição ou extinção do uso do fundo e sim dar mais ímpeto à sua função de 

apoio ao grande capital. Enquanto se observava uma diminuição nos gastos com a área 

social ocorria um aumento paralelo no déficit do governo, que passa a usar o fundo público 

ao sabor das necessidades do capital privado (OLIVEIRA, 1998). 

Dentro do processo de desregulamentação, os dois mandatos de Cardoso 

representaram a intensificação da retirada dos direitos trabalhistas, sob o pseudo-argumento 

da necessidade da flexibilização das relações de trabalho, consideradas muito brandas para 

com os trabalhadores e anacrônicas para o período de modernidade que o país deveria 

ingressar. Em que pese o presidente ter sido ele próprio um funcionário público – professor 

aposentado precocemente –, demonstrou profundo desprezo por tudo que é público, seja 

porque há muito havia perdido o contato com ele, seja por seu comprometimento com a 

ideologia privatizante, refletida em sua insensibilidade crônica aos problemas sociais que 

atingiam o público. 

As políticas sociais ainda são, segundo alguns, a melhor forma de promover a 

distribuição da renda em uma sociedade, desde que combinadas às taxas de crescimento 

econômico capazes de fazer um pais subdesenvolvido, em particular, aumentar a produção 

acompanhado do aumento da renda real e do emprego. Se considerarmos como razoável a 

taxa estimada de crescimento consagrada pelos economistas ortodoxos, de 5% ao ano, a 

análise de correlação entre o PIB e a inflação brasileira demonstra que vivemos mais uma 

década perdida. Desmonta a tese ortodoxa de que a hiperinflação, sozinha, é capaz de 

derrubar o crescimento do PIB e que um índice de inflação pequeno pode provocar o 

crescimento. Os dados da Tabela 5 mostram que tanto uma inflação elevada, como a 

observada no período entre 1992 e 1994, ou de baixa inflação, em 1998, podem derrubar o 

                                                           
162 A expressão “direito do anti-valor” é tomada conforme o entendimento de OLIVEIRA, 1998, passim. 
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crescimento do produto interno. Crescer, em economias como a brasileira pode ser 

conseguido com índices de inflação moderados, desde que acompanhados pelos ajustes 

salariais que recuperem o poder de compra dos assalariados. 

 

Tabela 5. Inflação e evolução do PIB no Brasil: 1992 – 2003  

 

ANO INFLAÇÃO (IGPM) % EVOLUÇÃO DO PIB - % 

1992 1.174,67 - 0,54 

1993 2.567,34 4,92 

1994 1.246,62 5,85 

1995 15,24 4,22 

1996 9,19 2,66 

1997 7,74 3,27 

1998 1,79 0,13 

1999 20,10 0,79 

2000 9,95 4,36 

2001 10,37 1,42 

2002 25,30 0,94(*) 

2003(**) 9,10 0,30 

Fontes: dados sobre a inflcção até 2002 – http//www.ipeadata.gov.br e evolução do PIB, dados do IBGE, apud 

ALVES e D’ERCULE, 2002:39. (*) dados de janeiro a setembro, (**) estimativa. 

 

A concentração de renda sempre foi um traço marcante na economia brasileira  e se 

agravou durante a década de 1990. O índice de Gini,163 entre 1991 e 2000, aumentou na 

maior parte dos Estados brasileiros e elevou a média nacional para 0,609 – uma das mais 

altas do planeta. O perfil da distribuição de renda conferia ao país a condição da quarta 

nação mais desigual do mundo. Se levarmos em conta que as outras nações à frente do 

Brasil são pequenos países como Suazilândia, República Centro Africana e Serra Leoa, 

pode-se considerar o país como a nação mais desigual entre seus semelhantes.164 Em 1998, 

os 10% mais pobres ficaram com somente 0,7% de toda a renda nacional, enquanto os 10% 

                                                           
163 O índice de Gini serve para medir a desigualdade  da distribuição de renda em um país. Varia de 0 a 1, 
indicando que quanto mais seu valor se aproximar de 0, maior a distribuição da renda e quanto mais de 1, 
maior é a concentração da renda. 
164 O Globo, Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2003: 21. 
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mais ricos abocanharam 48% dela,165 e mais de 51% de sua população, à época cerca de 81 

milhões de pessoas, sobreviviam com até dois salários mínimos por mês.166 As 

conseqüências da má distribuição da renda se reflete negativamente nos fatores de bem-

estar – falta de acesso à educação, à terra, ao crédito e a habitação – forjando um dos países 

mais desiguais do mundo. 

 

Tabela 6. Brasil – índice de Gini 

 

ÍNDICE DE GINI 1991 2000 

BRASIL 0,53 0,56 

 

A concentração da renda e o aumento do desemprego foram as marcas registradas 

das desigualdades que fizeram do governo um campeão das injustiças sociais na última 

década. As transformações na economia brasileira ocorridas com a privatização e com a 

desregulamentação não levaram o país ao tão almejado crescimento. Os indicadores de 

desempenho da economia foram bem medíocres, se comparados aos anos anteriores. As 

políticas governamentais minaram a indústria nacional quando facilitaram às empresas 

multinacionais a compra das empresas locais. Os principais fundamentos do livre comércio 

mostraram-se insuficientes e a transferência das empresas públicas para as mãos do setor 

privado não significou a revitalização dos setores econômicos com a entrada de capital 

novo, ao contrário, as empresas que foram desnacionalizadas contribuíram para a 

diminuição da poupança interna na medida em que seus ganhos são remetidos para o 

exterior. 

A política do governo levou o país, em certos aspectos, de volta aos tempos em que 

éramos colônia, ao desenvolvimento estilo século XIX, quando o poder político e a riqueza 

econômica se encontravam nas mãos do capital internacional e de seus aliados locais. Essa 

política foi planejada para fornecer um ponto de apoio ao investimento estrangeiro e 

facilitar o controle do país pelas empresas estrangeiras. 

O relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o 

Desenvolvimento, UNCTAD, afirma que a América Latina, incluindo o Brasil, viveu um 

                                                           
165 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 de julho de 2002: A – 4. 
166 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2002: 3. 
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processo de “desindustrialização” nas duas últimas décadas que o fez dar um salto para trás, 

retornando a patamares iguais ou inferiores aos da década de 1980. Somente na década de 

1990, a região obteve taxas bem inferiores às de outros países da semiperiferia do 

capitalismo, particularmente dos países asiáticos, onde, mesmo com a crise mundial, a 

participação dos bens industrializados no total da exportações proporcionou níveis de 

crescimento duas vezes maior que os dos países latino-americanos. Tal conjuntura era, em 

grande medida, resultado dos sucessivos ajustes econômicos propostos que ocorriam 

através das políticas que agravaram a dependência econômica e aumentavam a 

vulnerabilidade externa. Os vários planos econômicos executados mostraram-se incapazes 

de impedir o agravamento da crise estrutural, caracterizado com o aumento do desemprego 

e da queda da participação dos produtos industrializados no PIB de 32,6% nos anos 1980 

para 23,% uma década depois.167 

O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, fornecido pela Organização das 

Nações Unidas, ONU, relativo a 173 países, mostrava que o Brasil ocupava em fins da 

década de 1990 o 73º lugar, com índice médio de 0,757. Dessa forma o país se colocava ao 

lado da Colômbia e toda a sua convulsão interna, 68º lugar e índice de 0,772 e da 

Venezuela, índice de 0,77 ocupando o 69º lugar.168 

Mas nem todos os números sobre o Brasil são negativos. Segundo o Censo do 

IBGE, a mortalidade infantil foi reduzida na última década de 45,3 mortes por mil 

habitantes para 29,6 mortes por mil. O consumo de bens e serviços cresceu, notadamente 

no setor de bens duráveis destinados ao consumo dos estratos mais elevados da sociedade. 

Em 1990, 23,1% da população possuía automóvel, em 2002 esse percentual passou para 

32,7%. Em 1990, o percentual total de domicílios que possuíam máquinas de lavar roupa 

era de 26,2% passando para 32,7% em 2000 e 87% das famílias possuíam televisão em 

2000 contra 79,6% em 1990. O maior crescimento notado, entretanto, foi o da telefonia fixa 

e da móvel, que no conjunto cresceu 113% durante a década. Ainda assim, o percentual que 

era de 18,6% em 1990 ficou em 39,7% dez anos depois. Por outro lado, em plena época da 

Internet de alta velocidade, a média de lares brasileiros que possuíam computadores era de 

apenas 10% no início do novo milênio, com distribuição regional bastante desigual, 

                                                           
167 Monitor Mercantil, Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2003, Conjuntura Econômcia: 5. 
168 Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 de junho de 2002: A – 4. 
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mostrando o Estado do Maranhão com o mínimo de 1,3% das residências e o máximo no 

Distrito Federal com 25,5%.169 

 

3.6 Educação, ciência e tecnologia 

 

A década de 1980 pode ser caracterizada como uma época de mudanças no cenário 

politíco-econômico mundial. A implementação do neoliberalismo através do globo, aliada à 

derrocada do socialismo real do Leste europeu trouxeram à tona o argumento do fim da 

sociedade do trabalho, como também da clássica divisão entre países socialistas e 

capitalistas. Enquanto isso, no Brasil, a política econômica do “milagre” que imperou na 

década anterior apresentava inúmeras contradições. Embora a economia apresentasse 

marcas de crescimento, era visível que somente uma ínfima parcela da população era 

beneficiada. No entanto, o argumento ideológico de que era necessário fazer o bolo crescer 

para depois dividi-lo continuava imperando. Mesmo com o grande aumento da produção de 

bens de consumo, 50% da população continuava à margem da estrutura econômica. 

No campo educacional, a ideologia desenvolvimentista comum nas décadas 

anteriores vinha sustentada pela Teoria do Capital Humano, no bojo da qual estaria a 

máxima de que os indivíduos que lograssem alcançar um grau mais alto de educação e 

treinamento seguramente ascenderiam na escala social e as nações subdesenvolvidas que 

investissem pesadamente na formação do capital humano alcançariam o desenvolvimento. 

Com os acontecimentos do final dos anos 1980, mudam-se também os paradigmas da 

educação, enquanto no campo do trabalho o conceito de emprego cede espaço para o de 

empregabilidade, da necessidade de se estar preparado para um tipo de trabalho que pode 

não ocorrer. A década de 1990 dá continuidade relativa à concepção da educação para o 

trabalho, reificando a teoria de Theodor Schultz. 

Sob o comando de Paulo Renato de Souza, ministro da educação de Fernando 

Henrique, o sistema de ensino brasileiro apresentou algum progresso. Segundo o IBGE, o 

acesso à escola aumentou, tornando-se quase universal, o ensino secundário se expandiu e 

aumentou o tempo de permanência do estudante na escola. Era objetivo do governo – ao 

fornecer os meios para a melhoria da educação básica e intermediária bem como para os 

                                                           
169 O Globo, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2004. 
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programas de formação profissional – minimizar os problemas do desemprego e do 

subemprego. Contudo, não obteve resultados satisfatórios sobre estas questões. Terminou 

por corresponder mais às exigências dos investidores internacionais ao envidar esforços 

para reduzir o custo da força de trabalho e estabelecer uma nova regulamentação nas 

relações trabalhistas que favorecesse os empresários em suas negociações com os 

trabalhadores. 

Consolidou-se no governo de Fernando Henrique a tendência já observada nos 

governos anteriores de redefinir a papel do sistema educacional destinado a atender as 

demandas dos trabalhadores, redirecionando-o para a formação de um tipo de trabalhador 

que dê respostas à inserção subordinada do país no mercado de globalização neoliberal. 

Para os planos do governo, a educação era considerada a mola propulsora do 

desenvolvimento, “base para o uso eficiente de novas tecnologias e [. . .] de novas formas 

de organização do trabalho” e “como investimento estratégico para garantir o 

desenvolvimento econômico [. . .] através de uma maior integração entre a empresa e a 

escola (NEVES, 1999: 134). 

Desta forma, o sistema mantém seu dualismo histórico –uma formação educacional 

diferenciada para os trabalhadores da periferia com baixa qualificação e outra para os filhos 

da classe média alta que irão lotar os altos cargos na pirâmide ocupacional. Para aqueles 

que realizarão as atividades “neuromusculares”, relacionadas ao trabalho simples, a 

educação consiste em um programa para elevar o patamar mínimo de escolaridade 

requerido para operar as novas tecnologias, traduzido na assimilação de conhecimentos 

mínimos de natureza científico-tecnológica, capacitando-os a operar com rendimento as 

novas máquinas e equipamentos oferecidos pela 3ª Revolução Industrial e que a 

organização do trabalho no modelo de acumulação flexível exigia. Para os trabalhadores 

qualificados que realizam as atividades “cerebrais”, com base no trabalho complexo, o 

sistema organiza a estrutura do ensino superior de forma a adaptar fundamentalmente a 

ciência e a tecnologia transferidas ao país pelas corporações transnacionais e oferecer à 

sociedade uma força de trabalho capaz de atuar nas empresas, na sociedade civil e também 

no aparelho estatal, reiterando a educação vigente na época da 1ª República.170 

                                                           
170 As atividades “cerebrais” e as atividades “neuromusculares” são entendidas conforme as definições de 
ARRIGHI (1997: passim). 
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O novo modelo tecnológico no qual o país se inseria de forma subordinada, exigia 

um nível mais elevado de escolaridade para a mão-de-obra em geral. Ao lado desse tipo de 

formação coexistia outro, de natureza especificamente tecnológica, oferecendo ao sistema  

produtivo industrial moderno, profissionais mais qualificados, voltados para a execução das 

atividades cerebrais e formando seus intelectuais orgânicos nos vários níveis de 

conhecimento. 

O governo operou mudanças no sistema educacional que visavam estabelecer novas 

normas para a educação, na forma de gestão educacional e no conteúdo curricular.171 

Tratava-se, na prática, de submeter cada vez mais os interesses sociais ao ideário da 

educação para a qualidade total, dando prioridade ao ensino fundamental a à formação 

profissional mediana. 

Em relação ao ensino superior, a prioridade do governo era a de formar 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho complexo. A geração do 

conhecimento era estimulada apenas nos centros de excelência, o que concretizava um 

antigo sonho da classe dominante, comum durante a ditadura militar. A circunscrição da 

pesquisa científica e tecnológica assim configurada funcionava com um incentivo extra à 

expansão da rede de ensino superior privado dedicado em sua maioria apenas à atividade de 

ensino, mas sempre ávido por maiores lucros.172 

Para o governo, o entendimento era de que a questão do conhecimento e do 

desenvolvimento tecnológico dizia mais respeito às nações do capitalismo central e que 

seria muito melhor aperfeiçoar um reduzido número de técnicos brasileiros nos grandes 

centros tecnológicos mundiais do que formar uma quantidade maior dentro do próprio país, 

o que justificava o seu baixo nível de participação na oferta total de vagas nas instituições 

de ensino superior. E estrutura de ensino superior nas universidades públicas garantia 

educação pública e gratuita para menos de meio milhão de brasileiros. O governo permitiu 

que o ensino privado crescesse vertiginosamente sem, contudo, se ter observado melhoria 

                                                           
171 Foge do escopo do presente trabalho o estudo aprofundado da política educacional do governo de 
Fernando Henrique. Para os que desejarem uma melhor compreensão do tema vide, em princípio, NEVES 
(1999) e SAVIANI (198). 
172 A participação das instituições particulares de ensino superior no total de vagas oferecidas correspondia a 
cerca de 80%. Segundo o MEC, no último governo de Fernando Henrique, o aumento das vagas ofertadas 
pelas escolas ficou próximo de 40% (Cadernos do Terceiro Mundo, n º 243, 2002: 8). 
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significativa na rede particular e contribuiu, com esta política, para o aumento das 

desigualdades na estrutura social. 

Enquanto 90% dos estudantes do ensino médio e fundamental estudavam nas 

escolas da rede pública, a situação praticamente se invertia quando se tratava da educação 

superior. Apenas 29%, ou seja, algo como um a cada três universitários estudava nas 

universidades públicas, indicando que a maior parte dos estudantes do nível superior é 

absorvida pela rede privada de ensino. Somente entre 2001 e 2002, as escolas particulares 

cresceram na média de uma nova escola a cada 1,2 dia, ou cerca de 25 escolas por mês. 

Esse crescimento deu-se de forma drástica, se comparado ao período de 1995 a 1998, 

quando a média das escolas privadas que recebiam autorização para funcionar, expedida 

pelo MEC, era de uma escola cada 13,7 dias, ou mais ou menos 3 escolas por mês. De 1998 

a 2001, essa média era de uma escola nova a cada 2,5 dias, cerca de 12 a cada mês. 

Segundo o Censo do Ensino Superior, em 2002, as faculdades particulares respondiam por 

89,4% da oferta total de vagas.173 

 

Tabela 7. Brasil – estudantes na rede pública, 2001 

 

ESTUDANTES NA REDE PÚBLICA - % 

Fundamental 89,0 

Médio 81,2 

Superior 29,1 

Fonte: Jornal do Brasil, 9 de maio de 2002, Caderno Brasil: 3. 

 

As informações sobre os investimentos em pesquisa, saúde e educação mostram 

importante fator de perpetuação da pobreza, do atraso e do subdesenvolvimento. Durante 

toda a década de 1990, a participação média da pesquisa tecnológica como percentual do 

PIB foi de 0,8%, bem abaixo de países do núcleo orgânico, todos eles com PIB superior ao 

do Brasil. Em termos da educação, o país investiu apenas 5,1% do PIB entre 1995 e 1997 e 

continuava ostentando um quadro social com mais de 12 milhões de analfabetos e uma 

                                                           
173 Cf. Folha de São –Paulo, São Paulo, 3 de agosto de 2003: C 1. 
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massa crítica, científica e tecnológica de reduzidas dimensões. E a saúde pública indigente 

recebeu, em 1998, recursos que correspondiam a somente 2,9% do PIB.174 

 

Tabela 8. Brasil – pesquisa, educação e saúde (% do PIB) 

SETOR Participação no PIB - % PERÍODO 

Pesquisa 0,8 1990 – 2000 

Educação 5,1 1995 – 1997 

Saúde 2,9 1998 

Fonte: Jornal do Brasil, 24 de julho de 2002: A 3. Formatação do autor. 

 

O tratamento governamental dado ao desenvolvimento científico e tecnológico se 

reflete, no plano internacional, com a diminuta participação do país. Mesmo não dispondo 

de informação específica sobre o Brasil, pode-se observar pelos dados da tabela abaixo, que 

trata da distribuição da concessão de patentes, segundo os blocos econômicos, que o 

Mercosul como um todo representava ínfimos 0,7% do total das patentes, enquanto a União 

Européia liderava com mais da metade das patentes concedidas. 

Há que se considerar também, no caso do bloco sul-americano, que o número de 

patentes concedidas aos não residentes é quatro vezes maior que as patentes concedidas aos 

residentes, o que traduz o fraco interesse interno pela pesquisa e desenvolvimento, um dos 

terminais do processo de educação que forma na ponta, além da cidadania, também a 

tecnologia de marca nacional voltada para a satisfação das necessidades coletivas. 

 

Tabela 9. Concessão de patentes a residentes e não residentes, segundo os blocos econômicos – 1995 

PATENTES CONCEDIDAS BLOCOS DE 

INTEGRAÇÃO Residentes Não residente 

 

TOTAL 

 

Percentagem 

União Européia 44.658 246,808 291.466 54,18% 

Futura Alca 57.376 60.419 117.795 21,90% 

- Nafta 56.630 57.466 114.096 21,30% 

- Mercosul 746 2953 3.699 0,60% 

Bloco Asiático 102.963 25.755 128.718 23,92% 

TOTAL 204.997 332.982 537.979 100,00% 

Fonte: Organização Mundial da Propriedade Industrial, OMPI, apud PRADO (2001: 21). 

                                                           
174 Jornal do Brasil, 24 de julho de 2002: A 3. 
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Num total de 72 países selecionados em pesquisa chancelada pela ONU, os dados 

coletados sobre o número de patentes – reconhecidas internacionalmente e ligadas à alta 

tecnologia ou não – indicam que o Brasil tem duas patentes para cada grupo de um milhão 

de habitantes, número semelhante ao da ex-república soviética do Tadjiquistão, enquanto 

que no Japão o número de patentes concedidas foi quinhentas vezes maior, 994 patentes por 

cada milhão de habitantes.175 

O baixo investimento em pesquisas alargou o grande fosso entre a produção 

científica nacional e a aplicação do conhecimento. Dos R$ 519 milhões previstos no 

Orçamento da União para o ano de 2001 no setor de ciência e tecnologia, o governo aplicou 

apenas R$ 17,3 milhões, ou 3,3% do total. o valor dos investimentos públicos nesse setor 

nos últimos três anos do governo de Fernando Henrique foi menor do que os gastos 

governamentais com diárias de seus funcionários.176 Segundo números oficiais, a média 

brasileira de inversões em ciência e tecnologia era de 1% do PIB. Outros países como a 

Suécia investiam 3,7%, o Japão, 3,1%, a Finlândia, 2,9% e os Estados Unidos, 2,7%.177 

Com a abertura maior das fronteiras do país ao investimento direto, o governo federal 

diminuiu consideravelmente os investimentos destinados à pesquisa de novas tecnologias. 

O país aplicava, em 1990, algo em torno de R$ 3,4 bilhões em pesquisa. Este volume cai 

para R$ 2,39 bilhões no fim da década, que representava redução de aproximadamente 

30%. Enquanto isso, se observava, de acordo com os dados do Relatório de 

Desenvolvimento Humano da ONU, um aumento de quase dez vezes nos valores pagos aos 

estrangeiros por transferencia de tecnologia. O país, que enviou para exterior em 1990 US$ 

209 milhões a título de transferência de tecnologia, viu esse valor saltar para US$ 1,87 

bilhão  em 1999.178 Esta é uma das causas do déficit crônico na balança comercial. Ao 

enviar recursos para o exterior, empresas criam empregos lá fora e deixam de empregá-los 

aqui. 

                                                           
175 Cf. Jornal do Brasil, 10 de julho de 2001, caderno B: 3. 
176 Para 2003, já sob nova direção, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCT, estimava dispor de quase 
R$ 3 bilhões que seriam aplicados na continuidade de pesquisas em andamento nas chamadas “tecnologias de 
fronteira”, das quais se destaca a nanotecnologia, que desenvolve peças e engrenagens de dimensões 
inferiores à bilionésima parte do metro (Jornal da Ciência,  n º 475, 8 de fevereiro de 2002, Rio de Janeiro: 
SBPC; 4. 
177 Jornal do Brasil, 11 de junho de 2001, caderno Brasil: 4. 
178 Essas transferências incluíam US$ 37 milhões pelo uso da marca, US$ 97 milhões de patentes, US$ 480 
milhões de transferência de tecnologia e US$ 1,359 bilhão por conta dos serviços técnicos especializados – 
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O índice de avanço tecnológico, IAT, calculado pela primeira vez pela ONU em 

2001, numa amostra de 72 países, mostrava que enquanto o Brasil ocupava o 17º lugar entre 

os países que mais publicam artigos científicos, acima de países como Bélgica e Noruega, 

sua posição caía para o 43º lugar quando se tratava de transformar a descoberta científica 

em inovação tecnológica, atrás do México, Panamá e Croácia. O ranking da ONU foi 

dividido em quatro grupos – líderes, líderes em potencial, adoção dinâmica de tecnologia e 

marginalizados. O Brasil ficou no terceiro grupo, ao lado de Panamá e Filipinas, abaixo dos 

dezenove países do grupo de “líderes potenciais”, entre os quais se situam a Argentina, 

México, Costa Rica e Chile. Este quadro reforça a forma de inserção subordinada do país 

no cenário tecnológico mundial. 

 

Tabela 10. Produção científica: número de artigos publicados, países selecionados – 2001 

 

POSIÇÃO PAÍS NÚMERO DE ARTIGOS 

1º Estados Unidos 243.269 

2º Japão 68.047 

3º Alemanha 62.941 

4º Inglaterra 58.171 

5º França 45.214 

6º Canadá 31.985 

7º Itália 29.482 

8º Rússia 25.629 

9º China 24.923 

10º Espanha 20.847 

16º Coréia do Sul 12.218 

17º BRASIL 9.511 

Fonte: apud Jornal do Brasil, 10 de julho de 2001, caderno Brasil: 3. 

 

Formando cerca de cinco mil doutores por ano, ainda assim o país não conseguiu 

avanços significativos na inovação tecnológica. E parte significativa dos brasileiros que 

concluem seus cursos no exterior não retornam ao país, preferindo ficar em países como 

                                                                                                                                                                                 
controle de qualidade e assistência técnica – que por serem atividades bastante abstratas podem acobertar a 
remessa disfarçada de lucros para o exterior. 
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Estados Unidos, Inglaterra, França e Canadá.179 Esta fuga de cérebros é apontada pela ONU 

como uma das causas da baixa colocação do país na classificação entre os 72 países 

selecionados. A política de (des)emprego para as universidades públicas adotada, que 

diminuía a contratação de professores e pesquisadores provocando a falta de oportunidades 

de trabalho, era apontada como o principal motivo da permanência dos cientistas brasileiros 

fora do país. 

Outro fator importante refere-se à participação das empresas privadas no 

financiamento da pesquisa. Do total de R$ 8,4 bilhões aplicados em pesquisa e 

desenvolvimento, no ano de 1999, os institutos de pesquisa e as universidades públicas 

ficaram com a fatia de 64,3%. As empresas privadas detiveram os restantes 35,7% dos 

recursos. Nos países europeus a situação é inversa, com as empresas participando com 

cerca de 70% dos recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento. O investimento do 

país em pesquisa, 0,87% do PIB, está bem abaixo do da Coréia do Sul, por exemplo, que 

aplicou no mesmo ano de 1999 2,5% de seu PIB, cerca de 12,25 bilhões. 

O Brasil depositou, no ano de 2000, somente 113 pedidos de patentes nos Estados 

Unidos, enquanto o tigre asiático encaminhou 3.472 pedidos no mesmo ano. A cultura 

predominante de considerar mais fácil importar do que investir em tecnologia própria 

continuou favorecendo o investimento estrangeiro em detrimento da indústria nacional, que 

sofre com as restrições colocadas por essa política. Somente no ano de 1999, o país 

transferiu para o exterior US$ 1,9 bilhão por conta da aquisição de tecnologia.180 

A tecnologia importada geralmente é defasada e descolada da realidade local. Pela 

natureza da maioria dos contratos de transferência de tecnologia firmados, o país ficava 

proibido de exportar os produtos que se originavam da tecnologia que foi transferida, 

privilégio das matrizes. Soma-se a isso os royalties que o país teve que pagar pelo uso das 

marcas e processos. Isso se explica pelo fato de que os setores de ponta da indústria 

brasileira foram entregues às empresas transnacionais, e estas, por sua lógica interna, dão 

prioridade ao desenvolvimento tecnológico nos países-sede. Dessa forma, o trabalho 

                                                           
179 A estimativa da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, Capes, ainda uma das 
maiores agências de fomento à pesquisa no país, que envia anualmente dois mil pesquisadores para fora, é que 
pelo menos 10% desse pessoal não retorna o país. Para o Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, órgão 
vinculado ao Ministério de Ciência a Tecnologia, o percentual de não retorno cai para 3% do total enviado 
pela instituição. A média dos estudantes mantidos pelo órgão, que era de 2,1 mil em 1995, caiu para 576 em 
2000 (cf. Jornal do Brasil, 23 de setembro de 2001, caderno Ciência: 18). 
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científico, de alta qualificação profissional, é desenvolvido naqueles países, o que termina 

por tirar por completo ou diminuir as oportunidades de emprego para os que aqui delas 

necessitam. Mas o problema não atinge somente aqueles que trabalham com ciência e 

tecnologia. Também o alto nível gerencial e administrativo é severamente afetado. As 

empresas estrangeiras costumam empregar técnicos e dirigentes de seus países de origem, 

tirando a oportunidade de emprego da mão-de-obra especializada local.181 

No Brasil, a maior parte da pesquisa está ainda concentrada nas universidades 

públicas. Como à lógica do capitalismo internacional não interessa que países como o nosso 

alcancem sua soberania tecnológica e, contando com a cumplicidade dos governos sem 

nenhum compromisso com a sociedade, se entende o porquê do ataque neoliberal à 

educação superior pública brasileira. O fraco desempenho tecnológico guarda profunda 

correlação com o desempenho do sistema educacional. Alguns dados disponíveis ajudam a 

ver com mais clareza essa correlação. O esforço governamental foi gasto de forma 

inadequada, através de investimentos que visavam fundamentalmente o ensino público 

básico e médio, deixando de fora as universidades. Essa visão reducionista não atendeu de 

forma satisfatória aos interesses societários. Com uma população total que superava os 172 

milhões de habitantes, em meados de 1990, o país absorvia algo próximo a 2,8 milhões de 

pessoas em suas universidades públicas e privadas, ou apenas 1,6% do total da população. 

Destes, somente 900 mil encontravam-se matriculados nas universidades públicas, 0,5% do 

total. O funil que filtra o ingresso nas universidades, estreita ainda mais a saída delas, após 

a conclusão do curso de graduação. Concluíam algum curso superior cerca de 400 mil 

alunos, 0,23% do total, e destes, perto de 180 mil vêm das universidades públicas. E, como 

já frisado anteriormente, o país formava cinco mil doutores, se conclui que apenas 0,003% 

da população total chegava ao topo da pirâmide educacional (HANNAN, 2002). Tal perfil 

definia o círculo vicioso no qual o pequeno parque científico e tecnológico nacional 

condicionava a baixa oferta de cientistas que, por seu número insuficiente, não possibilitava 

a ampliação do parque que levava o país a patamares científicos e tecnológicos superiores. 

                                                                                                                                                                                 
180 Jornal do Brasil, 23 de setembro de 2001, caderno Ciência: 18. 
181 Neste aspecto, o país perdeu muito com as privatizações. Eram elas, as empresas nacionais, que mais 
investiam em pesquisa. Subsetores como o de telecomunicações e de energia passaram a ser controlados por 
estrangeiros, contratando força de trabalho qualificada de seus países e de lá fornecendo a tecnologia e os 
bens de capital necessários. 
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Durante o ciclo econômico do nacional-desenvolvimentismo, o Brasil tivera a 

oportunidade de ingressar no clube dos países de alta tecnologia, perdida com a política de 

Juscelino Kubitschek de “queimar etapas”, de fazer “50 anos em 5”, que terminou por não 

absorver as transformações tecnológicas que se processavam e por não promover a 

capacitação e o aperfeiçoamento de sua massa científica crítica. Em outras palavras, ao 

invés de o governo, através do ensino e da educação, preparar as gerações futuras para o 

grande salto científico e tecnológico que o país poderia dar e que serviria para originar uma 

industrialização com base na marca nacional, optou-se por importar trabalho morto nas 

máquinas e equipamentos que vinham do exterior. Aquele foi um dos momentos de ataque 

tecnológico multinacional à indústria brasileira que permeou o processo de industrialização 

do desenvolvimentismo e que continuou, guardadas certas diferenças, nos governos 

militares e civis que se seguiram. 

O contínuo descaso demonstrado pelo Governo mais recente de Fernando Henrique 

para com o desenvolvimento científico e tecnológico trouxe mudanças qualitativas das 

forças produtivas. O país defrontava-se, uma vez mais, com a oportunidade de se inserir de 

forma diferenciada na Terceira Revolução Industrial, na revolução tecnológica de caráter 

“molecular cerebral”, gerada a partir dos avanços nas áreas de informática e de automação 

(OLIVEIRA, 1998). Essa revolução tecnológica confere uma unicidade entre ciência e 

tecnologia que torna bastante difícil a produção do conhecimento sem a técnica adequada e 

vice-versa. O progresso técnico nos setores de ponta é incremental, cumulativo e depende  

da massa científico-tecnológica já criada. Devido à draconiana lei internacional das 

patentes ora em vigor, os países que não possuem um estoque de conhecimento terão cada 

vez maiores dificuldades em desenvolver tecnologia própria, ou mesmo absorver a 

tecnologia disponível. Na fase da revolução molecular-digital, o conhecimento tecnológico 

será protegido através das leis para os países que o desenvolveram e seu acesso será vedado 

aos outros países, condenando-os a ficar permanentemente na cauda do desenvolvimento 

científico mundial. 

A “opção estrangeira” preferencial do governo pelo conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico externo ficou patente no reconhecimento de quê, do ponto de 

vista econômico, seria mais interessante formar um técnico brasileiro no exterior do que 

investir na educação nacional de forma mais ampla. Para superar essa situação, seria 
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necessário o país empreender grande esforço de pesquisa a fim de aumentar o coeficiente 

de ciência e tecnologia sobre o PIB e criar um padrão tecnológico nacional. Tal não 

ocorreu. Os investimentos em ciência e tecnologia mantiveram-se em níveis bastante baixos 

e, em 1997, por exemplo, a parte que cabia ao país nestes investimentos não ultrapassava 

1,5% do PIB (OLIVEIRA, 1998: 140). 

Além disso, os últimos acordos assinados durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso com a Organização Mundial do Comércio, OMC, priorizavam a formação técnica 

voltada unicamente para o mercado de trabalho em detrimento de uma formação também 

acadêmica, crítica e/ou filosófica que passam a ser vistas como formações de segunda 

classe e favoreceram a mercantilização do ensino e manietaram a possibilidade do 

desenvolvimento autônomo.182 

Mas os problemas não se encerram por aí. O descaso do governo para com a 

universidade pública se expressou também através da redução das verbas de custeio, do 

congelamento dos salários dos docentes e funcionários e dos programas de aposentadoria 

precoce e de demissão voluntária que transferiram os profissionais de ensino da rede 

pública para a rede privada, seduzidos pela oferta de melhores rendimentos (NEVES, 1999: 

141). Esse desinteresse pelo processo educacional torna o país incapacitado para romper a 

barreira da ignorância – a “privação da ciência” (BEN-MAIMON, M., apud NAHÄISSI, 

1990) – e não permite ao país visualizar que, no mundo atual, conhecimento é, mais do que 

nunca, a expressão do poder. 

A pretexto de “enxugar” a máquina administrativa, o governo não realizou nenhum 

concurso público para o preenchimento das vagas ocasionadas pelas aposentadorias 

compulsórias, contentando-se em contratar professores em regime temporário, ocupando 

com trabalho precário as vagas deixadas pelos professores titulares. Visando capacitar a 

força de trabalho mais qualificada para servir ao modelo de desenvolvimento neoliberal, o 

governo incentivou a criação de cursos de especialização de curta duração e mestrados 

profissionalizantes em áreas consideradas interesse oficial (NEVES, 1999). 

                                                           
182 Esses efeitos foram notados em várias universidades públicas. Na Faculdade de Filosofia da Universidade 
de São Paulo, por exemplo, algumas disciplinas ficaram sem professores e no Departamento de Letras da 
Universidade de Brasília, os estudantes também foram dispensados de algumas disciplinas, por falta de 
professores (Cadernos do Terceiro Mundo, n º 243). 
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A política educacional e as demais políticas do governo foram contestadas 

sistematicamente pelas organizações sociais, enquanto eram recebidas com simpatia pelo 

empresariado. Diante da crise institucional que o país atravessava, com o agravamento da 

concentração da riqueza e do desemprego em grandes proporções, a política educacional 

serviu para diminuir a tensão social e ajudou a construir o mito do sucesso individual. 

Reiterava-se a idéia da educação como redenção social, reificando a teoria do capital 

humano. 

A economia brasileira ainda é uma das maiores do mundo e responde por mais ou 

menos 45% de todo o produto latino-americano. Sua base industrial é resultado da 

penetração do capital estrangeiro em larga escala durante décadas. Devido a isso, o país 

experimentou, entre 1930 e 1980, uma média anual de crescimento econômico de 5,7%, 

que demonstrava a posição brasileira como o principal destino do investimento direto 

estrangeiro na América Latina naqueles cinqüenta anos. Essa situação começou a mudar a 

partir dos anos 1980, quando a participação do país no total mundial do investimento direto 

caiu quase pela metade, passando de 3,7% para 1,9% (apud PETRAS e VELTMEYER, 

2001: 41). Durante o governo militar, a elevação do coeficiente de investimento em 

pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB foi conseguido graças ao 

financiamento externo que, por outro lado, contribuiu para a formação da dívida externa 

brasileira transformando a vantagem inicial do investimento em parte do poder de barganha 

que o capital internacional goza no país. 

 

3.7 Efeitos colaterais 

 

Nas discussões sobre a reforma decorrente da crise do Estado, pelo menos duas 

visões distintas têm ocupado o centro das atenções daqueles que refletem sobre o rumo que 

o país está tomando. Uma delas constata a existência de uma crise provocada por amplos 

setores da sociedade organizada, que demanda a discussão sobre um novo pacto social em 

que seja revisada a relação Estado e sociedade considerada por muitos como insatisfatória. 

A outra trata da crise vista a partir dos grandes grupos econômicos dominantes, que 

consideram como sendo a origem do problema a promulgação da constituição federal 

brasileira de 1988, a chamada “constituição cidadã”, que tornara possível a conquista de 
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direitos sociais em prol do trabalho e favorecia ainda que parcialmente a luta dos segmentos 

sociais por uma nação socialmente justa. A crise serviu de estímulo para a discussão sobre 

uma ampla reforma tornando-a o tema central da agenda política de vários partidos durante 

as últimas campanhas eleitorais, inclusive os considerados como de oposição ao governo. A 

etapa das privatizações, das reformas tributárias, da previdência e da administração pública 

levadas a efeito durante os dois mandatos de Fernando Henrique foram as múltiplas 

respostas que resultaram dessa discussão sobre o papel do Estado na economia. 

A introdução de novas técnicas produtivas e a mudança do paradigma de produção 

fordista para o modelo de acumulação flexível  contribuíram para a diminuição da força de 

trabalho empregada no setor industrial. Em função disso, o governo tratou de realizar uma 

série de mudanças na legislação trabalhista então em vigor, destinadas àquela que foi a 

expressão legal da forma brasileira de reprodução do modelo fordista – resíduo da antiga 

legislação do populismo trabalhista de Getúlio Vargas – criando uma outra legislação sobre 

a nova estrutura de relações de trabalho flexibilizadas, que contribuiu para aumentar ainda 

mais o poder de barganha dos empresários nas negociações com os trabalhadores. 

A política econômica e social posta em prática fazia parte do cumprimento de 

medidas de austeridade acertadas com os organismos internacionais, em troca de 

empréstimos para financiar o déficit da balança de pagamentos. As condições negociadas 

com os credores repetiam, em sua essência, as negociadas em épocas anteriores – o ajuste 

fiscal, que incluía cortes orçamentários que atingiriam US$ 21 bilhões; a demissão em 

massa de servidores públicos atingindo de uma só penada perto de dez mil funcionários 

somente na esfera federal, para as quais foi necessária a aprovação de emenda 

constitucional que permitisse acabar com a estabilidade do emprego no serviço público; o 

desmonte dos programas sociais com a redução de R$ 84 bilhões nos benefícios sociais; a 

venda das estatais; a destinação do superávit primário para pagamento do serviço da dívida 

externa; a desindexação dos salários para combater a inflação etc. (PETRAS e 

VELTMEYER, 2001: 57 – 58). 

O aumento da produtividade contribuiu para inflar ainda mais o setor informal 

brasileiro. A chamada reestruturação produtiva implicava absorver técnicas produtivas e de 

gestão de caráter capital-intensivo, que poupavam mão-de-obra e dissolviam as relações de 

trabalho formais, precarizando, terceirizando e desempregando, tornando cada vez mais 
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comum a visão urbana de grupos de jovens atuando nos cruzamentos e ruas das cidades, 

fazendo qualquer coisa para merecer um troco. Para isso faziam malabarismos com bolas 

de frescobol ou entregavam panfletos que anunciavam os últimos lançamentos do mercado 

imobiliário que, por ironia do destino, jamais teriam condições de possuir ou ainda 

exercendo o “ofício” de “flanelinha” ou de guardador de automóveis, um tipo de 

desemprego disfarçado em que o Brasil certamente é pioneiro no mundo, somado ao 

comércio ambulante que cria a categoria de ocupado no lugar de desempregado, já que eles 

não têm emprego formal. Ou simplesmente assaltando e roubando. Enquanto isso, o 

governo e as fundações representativas das elites criam programas de treinamento e 

qualificação na vã tentativa de recolocá-los num mercado de trabalho em que os postos de 

trabalho tornados ociosos jamais voltariam a ser ocupados, pois não existiriam mais. 

Os efeitos dessas políticas se fizeram sentir a médio prazo. A reestruturação 

produtiva que adveio com a adoção do modo de produção flexível e a política restritiva 

para o setor público acabaram por ampliar o quadro recessivo do país, aumentando o 

desemprego e diminuindo a renda real dos trabalhadores, contingente que passava ao largo 

da modernização globalizada. Estima-se que, durante a década de 1990, o setor informal da 

economia passou a responder por mais de 80% de todas as ocupações geradas no país (cf. 

PETRAS e VELTMEYER, 2001: 89). Essa economia subterrânea, embora movimente 

bilhões de dólares por ano, reproduz o trabalho precário, uma forma injusta de emprego 

representado pelos trabalhadores de “conta própria, pelas microempresas de caráter 

puramente familiar que não são cobertas por nenhum sistema de proteção social ou de 

quaisquer outros benefícios, ou mesmo pela parte mais obscura, e de mais alto risco, o 

narcotráfico, o jogo e a prostituição que ocupam milhares de jovens, montando um poder 

paralelo de fato e que desafia o poder oficial. Em vista disso, podem-se descrever as 

mudanças ocorridas nas relações de trabalho como parte integrante de um processo de 

“destruição não criadora”183 levada a efeito com maior intensidade durante a última década 

do século que passou. 

                                                           
183 O termo “destruição não criadora” é tomado do título homônimo do livro de Tavares (1999). No caso em 
pauta, essa destruição não criadora deriva do fato de que a degeneração das relações de trabalho formais não 
levou a criação de alternativas de melhores condições de vida dos trabalhadores, expressas por melhores 
salários e melhores sistemas de saúde e de educação. Ao contrário, como se pôde observar ao longo desse 
trabalho, a situação geral para a maioria da população piorou. 
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A média salarial que tinha aumentado em termos reais entre as décadas de 1950 e 

1960 em torno de 30%, caiu para 15% na década de 1970 e no meio da crise da década 

seguinte pousou nos 11%. Nos anos 1990, as reformas de cunho neoliberal conseguiram 

manter durante um certo tempo o poder de compra dos salários sem, contudo, atingir os 

níveis alcançados durante a década de 1970. Se tomarmos por base o ano de 1945, ano da 

criação da legislação do salário mínimo, veremos que o índice do valor real dos salários em 

1998 representou apenas 26,6% daquele valor (cf. PETRAS e VELTMEYER, 2001: 84). 

Os custos sociais e econômicos do modelo de desenvolvimento adotado nos anos 

1990 foram bastante elevados. As medidas implementadas provocaram o aumento das 

disparidades sociais. Mesmo o programa oficial de combate à pobreza pouco ou nada 

contribuiu para a solução do problema. Em 1994, os gastos do governo na área social 

eqüivaleram a 14% do PIB e 60% do orçamento federal, cabendo 65% dessas despesas para 

a seguridade social, 9,3% para a educação, 16,5% para a saúde e 7,1% para habitação. Em 

relação à educação, o percentual brasileiro situava-se bem abaixo dos 19,9% da Argentina, 

dos 42% do México e dos 40% da Bolívia. Pelos acordos firmados com o FMI e no interior 

de uma crescente dívida nacional, o governo decidiu reduzir ainda mais os gastos sociais 

que eqüivaliam, em 1994, a 60% do orçamento da União, baixando para 48,3% em 1997, e 

continuou cortando gastos até o fim de seu mandato (ibid.: 96 – 97). 

Segundo o governo, o objetivo de tais medidas era levar o país à “modernidade”. 

Seus efeitos, porém, mostraram o contrário. Não se podem negar os ganhos relativos 

iniciais que tiveram os trabalhadores, por exemplo, com a queda e a contenção da inflação, 

mantida em índices baixos, se comparados aos anos anteriores. O IGP – DI de 1998 ficou 

próximo de 2% ao ano, contra 40% ao mês ou 2.708,6% anual em 1993, um ano antes do 

Plano Real. Porém, o período das “vacas gordas”, que permitiu ao trabalhador comer frango 

e iogurte com certa freqüência durou pouco. Com o poder de compra dos salários sendo 

corroído por uma inflação baixa mas persistente que não era acompanhada por nenhum tipo 

de compensação salarial, essa vantagem relativa logo desapareceu. A representação social 

do modelo de estabilidade macroeconômica manifestava-se nas condições de uma crise de 

desemprego e exclusão social e de deterioração do padrão de vida dos trabalhadores (ibid.: 

81). 
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Outro resultado do modelo econômico brasileiro foi o aprofundamento da crise na 

agricultura voltada para o mercado interno, marcada por produção estagnada, emprego em 

declínio e a crescente dependência de importação de alimentos com o comprometimento da 

segurança alimentar. O desemprego no campo forçou a migração familiar para os centros 

urbanos em busca de um emprego muitas vezes inexistente, mergulhando a população 

migrante nos subterrâneos da economia e nos problemas inerentes à informalidade. 

Sem nenhuma pretensão de vidência, pode-se afirmar, entretanto, que o tratamento 

dado a essas questões certamente teria sido outro se outra fosse a postura das autoridades 

brasileiras, particularmente perante a negociação da dívida externa, em que fosse possível 

diminuir a sangria anual de recursos sofrida pelo país, utilizando-os de forma alternativa em 

investimentos em áreas sociais. Apenas para se ter uma idéia da dimensão da questão, entre 

1994 e 1998 o país transferiu aos credores internacionais cerca de US$ 126 bilhões como 

parte do serviço da dívida. Somente no ano de 1999, estes gastos somaram US$ 55 bilhões. 

Se metade desses valores fossem aplicados na área social, seria possível, por exemplo, 

assentar quase três milhões de agricultores sem terra e pequenos agricultores. Ao drenar 

esses recursos para o exterior, o governo contribuiu para a descapitalização da economia, 

incluindo o setor agrícola ligado aos pequenos produtores rurais cuja produção era voltada 

para o mercado interno. 

A estagnação do setor agrícola interno se manifestou na redução da produção de 

alimentos em quase 10%, não obstante os constantes aumentos observados na produção 

agrícola voltada para a exportação. Entre 1995 e 1997, a população economicamente ativa 

do setor agrícola diminuiu em quinhentos mil empregados e proprietários agrícolas, além 

de provocar o êxodo de 1,1 milhão de trabalhadores rurais para as cidades. Isso enquanto 

caía a produção de alimentos para o consumo interno, abrindo mais uma fonte de 

vulnerabilidade com o aumento das importações e colocando em risco a auto-suficiência e a 

soberania alimentar brasileira. Paradoxalmente, a produção de farelo de soja para servir de 

ração aos rebanhos espalhados pelo mundo cresceu 37% entre 1991 e 1997 (PETRAS e 

VELTMEYER, 2001: 122 – 123). Visto de outra forma, significa dizer que o Brasil, 

potencialmente um dos maiores produtores mundiais de alimentos, ficou mais dependente 

da importação de alimentos para o consumo interno e com um dos maiores níveis 

subnutrição na América Latina. 
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Estreitamente ligada à questão alimentar encontra-se a questão da propriedade 

fundiária que, se antes já colocava o Brasil entre os países de maior concentração de terra 

no mundo, com o governo de Cardoso a situação se agravou. Os latifundiários brasileiros – 

aqueles que são donos de terras com mais de dois mil hectares –moldaram um perfil de 

distribuição em que entre os donos das grandes propriedades, que correspondiam a apenas 

0,7% do total de proprietários de terras em 1995, tiveram a sua participação no bolo das 

terras cultiváveis aumentada de 39,5% para 43% em 1999 (ibid.: 134). 

Como esse “bolo” tem dimensões finitas, a concentração da propriedade industrial 

no alto é resultado da apropriação de terras pertencentes àqueles pequenos e médios 

produtores rurais que foram despojados de suas propriedades, vítimas da concentração 

fundiária. De fato, as propriedades de terras com até cem hectares diminuíram de 18% para 

16% do total no mesmo período, e entre aquele minifundiários proprietários de terras com 

menos de dez hectares, a participação declinou de 1,5% para 1,3%. 

Em seu primeiro mandato, o governo de Fernando Henrique assentou pouco mais de 

237 mil famílias, enquanto as estatísticas do IBGE revelavam que outras 800 mil famílias 

tinham sido obrigadas a deixar a zona rural por conta da falta de terra, do crédito e de 

preços pouco atraentes (PETRAS e VELTMEYER, 2001: 135). Essas famílias migraram 

para as cidades num tempo em que eram fechadas as oportunidades de emprego formal no 

setor urbano-industrial e foram povoar as favelas e engrossar as hordas da reserva de mão-

de-obra e do exército da contravenção. 

A onda de desemprego que assolou o país guardava estreita relação com o processo 

de reestruturação produtiva poupadora de mão-de-obra e que tinha seu centro de decisão 

localizado fora do país. Tanto a reestruturação como a desnacionalização resultante das 

privatizações aprofundaram a dependência tecnológica brasileira. Durante a última década, 

o país teve reduzida a sua participação no mercado mundial das exportações de alto 

conteúdo tecnológico, o segmento de mercado que mais cresce no mundo. Em termos reais, 

as exportações brasileiras em 2001 somaram US$ 60 bilhões, menos da metade do valor 

das exportações de um país como a China, e não ultrapassaram 9% do PIB, enquanto era 

insignificante a participação do país no seleto mercado mundial de alta tecnologia.184 

                                                           
184 Mesmo a pequena participação do país na geração de tecnologia de ponta não tira a importância da 
pesquisa que é gerada nas universidades e públicas e nos centros de pesquisas de empresas estatais. Mas a 
questão não está só nos produtos que incorporam alta tecnologia. O Brasil é m país que já detém capacidade 
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Importante transformação também se verificou na estrutura de classes durante a 

década de 1990. O movimento sindical brasileiro, sustentáculo político da força de trabalho 

que tinha experimentado forte crescimento até os anos 1980, entrava em declínio por força 

dos novos métodos de gestão e de reengenharia humana. Uma das conseqüências do 

desemprego estrutural foi que a representação dos órgãos de classe perdeu boa parte de sua 

base e, com ela, seu poder político. 

As camadas mais altas das classes trabalhadoras também modificaram-se, dando 

origem a uma nova categoria de trabalhadores altamente qualificados que passaram a fazer 

parte da administração de empresas privadas e de fundos de previdência complementar das 

ainda empresas estatais, criados a partir da Constituição de 1988. Esses trabalhadores 

tendem a não reconhecer sua condição de classe subalterna, identificam-se com o plano 

empresarial, mais preocupados com a rentabilidade de suas organizações do que com os 

problemas reais que afligiam os trabalhadores de baixa renda e com pouca instrução. Essa 

aristocracia operária formou-se no consenso político-ideológico neoliberal sobre o papel do 

Estado e de seus compromissos com o capitalismo internacional a apresenta estreita relação 

com seu setor financeiro. É uma classe que se delineou no momento em que o Estado 

começa a sofrer transformações, vem impregnada com a nova ideologia sobre as funções do 

Estado em regime de concorrência e encontra seu maior peso político concentrado nas 

regiões Sul e Sudeste do país. 

Mas, o maior êxito da doutrina ideológica embutida nas políticas econômicas 

neoliberais vigentes no país talvez seja a destruição progressiva da auto-estima e da auto-

confiança de seu povo. Durante a maior parte do século passado, o Brasil era considerado o 

país do futuro, onde as oportunidades atraíam contingentes humanos de todas as partes do 

mundo. Na década de 1990, entretanto, com a ajuda de intenso programa de propaganda 

oficial, esse imaginário foi profundamente modificado. 

Funcionando como caixa de ressonância do receituário neoliberal, a intelectualidade 

burguesa nacional, impregnada com o ranço colonial, decidiu que devíamos pensar o país a 

partir de fora, reforçando as idéias alienígenas daqueles que vêem o país com os olhos do 

estrangeiro colonizador. São nascidos no país, mas não podem ser chamados de brasileiros. 

                                                                                                                                                                                 
de diversificar, ainda que de forma bastante limitada, a oferta de produtos desenvolvidos com tecnologia já 
dominada, a partir de seus recursos naturais (Gazeta Mercantil, Rio de Janeiro, 13 – 15 de setembro de 2002: 
A – 4). 
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Constituiu um traço marcante de todo esse processo a forma como as elites 

aceitaram de forma passiva e com grande rapidez normas e procedimentos de origem 

externa sobre as reformas que deveriam ocorrer na economia. A velocidade com que as 

elites locais acataram as diretrizes que vinham dos países centrais bem que demonstrava 

como era grande o apreço e a admiração pelo que vem de fora e lembra o mesmo espírito 

que norteava o comportamento do Visconde de Cairu à época da primeira “abertura dos 

portos às nações amigas”, nos primórdios do século XIX, como visto anteriormente. 

Para o governo e suas elites não havia alternativa nacional frente ao imperialismo e 

a soberania nacional era um sonho irrealizável, uma atitude que demonstrava resignação ou 

conformismo ideológico que acompanhava a maioria da classe política. O governo 

defendeu o Brasil como sócio minoritário, o primo pobre do imperialismo que perpetuava a 

exclusão social e o agravamento do colonialismo interno. 

As classes média alta e a classe financeira se encontravam profundamente 

comprometidas com a internacionalização ampliada da economia para facilitar o fluxo de 

capital estrangeiro para o país. A estratégia principal consistia em favorecer cada vez mais 

o capital internacional e nisso conseguiram superar todas as políticas exercidas 

anteriormente, inclusive aquelas sob o regime militar. As políticas adotadas aumentaram de 

maneira significativa a vulnerabilidade da economia, tornando-a refém dos humores do 

capital especulativo internacional e da mudança da forma de intervenção estatal. 

Esse desencanto e esse conformismo foram formas letais de desnacionalismo 

doutrinário que prepararam o país para a entrega passiva do patrimônio nacional. Salvo 

raras exceções, o movimento operário e os partidos que os representam deram adeus ao 

sonho do autodesenvolvimento nacional que existia anteriormente, abdicando de sua 

soberania, banindo o conceito de seu vocabulário e substituindo por termos imanentes à 

questão da “modernidade”. Assim, o nacionalismo é substituído pelo símbolo mitológico da 

competitividade internacional. A crítica do movimento operário brasileiro ao imperialismo, 

quando existe, é uma crítica eminentemente pequeno-burguesa, não indo a fundo no 

fenômeno do ponto de vista histórico (VASCONCELLOS, 1999). Os especialistas 

brasileiros são ideologicamente identificados com as idéias e projetos desenvolvidos lá 

fora. Essa ideologia se reflete nos comunicadores de massas participantes de uma mídia que 

dissemina a “cultura do pessimismo”, aquele estado em que as pessoas não acreditam mais 
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que alguém ou alguma política seja capaz de resolver os problemas do país, que considere 

que ele seja viável, e as estimule a pensar que melhor seria entregar o país a um governo 

estrangeiro. 

Além de justificar o imobilismo da economia dependente, o governo abandonou a 

idéia de soberania nacional. O entreguismo exercido demonstrava o fascínio por tudo que 

vinha de fora e tornou dispensável a apresentação de qualquer projeto alternativo original 

de desenvolvimento. Fracassomaníacos, neobobos e outros qualificativos desmoralizantes 

foram utilizados pelo governo para silenciar qualquer voz dissonante. Não se pode esquecer 

que as culturas dominantes, em termos internacionais, são as culturas das nações 

dominantes. Dessas forma, a idolatria por tudo que vem de fora, no ventre do bezerro de 

ouro do mercado, revela que os intelectuais orgânicos do governo, embora se digam 

brasileiros, não demonstram nenhuma identidade com a cultura e os problemas nacionais. 

O atual nível da falta de auto-estima é o reflexo da ideologia dominante de caráter 

neocolonialista que luta para nos convencer que instituições como nação, pátria e território 

não valem mais nada. O projeto hegemônico tinha como objetivo modernizar o Estado, 

mudando suas atribuições, em que deixa de atuar na área produtiva e diminui sua 

intervenção na área social enquanto amplia sua atuação na ajuda ao empresariado nacional 

e internacional através da concessão de incentivos e benefícios fiscais e outras formas de 

financiamento, além de alargar a ação do mercado com a eliminação do protecionismo. O  

governo acreditava que assim estaria tornando a economia brasileira mais aberta à 

concorrência internacional. O novo colonialismo territorial atingido com a apropriação dos 

recursos estratégicos desconstrói a nação como conceito e legado simbólico e nega o acesso 

do país ao clube da prosperidade e do bem-estar. 
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CONCLUSÕES 

 

 A evolução negativa do Brasil causou a queda de sua posição relativa entre as 

nações, abandonando o oitavo lugar que o colocava historicamente entre as dez nações mais 

ricas do planeta. O baixo crescimento histórico do PIB na última década e as seqüelas da 

depressão conferem ao país a condição de líder mundial de índices negativos. Somos o país 

onde a renda é a mais concentrada de todas. Os índices de violência nas grandes cidades 

brasileiras, com o tráfico de drogas, com o trânsito urbano e seus milhares de mortos, se 

igualam às zonas de guerra espalhadas pelos “Iraques” do mundo. Morre-se mais no país 

dessas duas causas a cada ano do que todos os soldados dos Estados Unidos que morreram 

durante a Guerra do Vietnã. O desemprego persistente torna o país líder absoluto entre os 

considerados de renda média alta no que tange ao percentual de pessoas que vivem com 

menos de 1 dólar por dia. Segundo o Banco Mundial, isso representava 28,7% da 

população brasileira, algo em torno de 46 milhões de pessoas. Em termos absolutos, essa 

era equivalente a 4,5 vezes a população de Portugal, a 8,8 vezes a população da Dinamarca, 

a mais de uma população da Coréia, 2,5 vezes a da Austrália, apenas para citar alguns 

países que estão dando certo nestes últimos cinqüenta anos (Banco Mundial, 1997: 225). 

 O que levou o país a esta condição está inscrito no papel condicionador de suas 

elites e na aceitação passiva de suas classes subalternas ao longo de sua história. Para 

compreender essa totalidade na perspectiva de sua superação, é necessário derrubar alguns 

ícones da mitologia da economia de mercado contemporânea, que temperam a ideologia do 

neoliberalismo à brasileira. 

 Um desses mitos é o da existência de uma crise mundial. Usando a mídia como 

instrumento mantenedor do poder, fazem-nos crer que nossos problemas são os mesmos 

enfrentados por outras nações. Todas sofredoras da síndrome de mundialização do capital. 

Mas as coisas não são bem assim. Uma breve leitura do insuspeito artigo do economista 

conservador estadunidense Paul Krugman (1999: 18) reconhece como uma “globobagem” a 

afirmativa de um grande número de economistas sobre a crise mundial, funcionando para se 

firmar o caráter enganador da informação de massa. O uso da mídia pelos poderosos 

transforma verdades das classes dominantes em verdades universais e, pela repetição até a 

exaustão, mentiras universais em verdades universais. 
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 Há que se tomar cuidado para não cair na vala comum do reducionismo histórico e 

do determinismo econômico-social, que tende a atribuir um caráter imutável e 

insubstituível do modo de produção capitalista neoliberal. A constatação de que, em sua 

essência, as mudanças ocorridas no Brasil são bastante modestas e de ritmo muito lento 

levam à idéia do caráter permanente. Um aspecto que se depreende da investigação 

realizada neste trabalho é o de que o país, mesmo após mais de quinhentos anos de seu 

descobrimento é uma nação a ser construída, com um futuro ainda por armar. 

 É necessário compreender – em tempos de uma globalização aparentemente 

irreversível – a necessidade de se conhecer os possíveis caminhos que podem levar ao 

futuro do país. Mais uma vez o país se encontra numa encruzilhada, tendo que escolher 

entre caminhos díspares. Que tipo de país queremos para nós e para as próximas gerações? 

Um país soberano, autodesenvolvimentista, com qualidade de vida para todos os seus 

habitantes e ocupando posição de destaque no cenário internacional, ou um país inserido 

num tipo de globalização desigual, sob o jugo da crença eternamente reguladora do 

mercado? 

 Construir um país do primeiro tipo só será possível se todos tivermos conhecimento 

dos desafios com os quais nos defrontamos e sabermos que realizam o futuro somente 

aqueles que com ele sonham e o planejam com inteligência, seriedade, espírito público-

comunitário e com o objetivo concreto de fazer um país socialmente justo. Será preciso 

delinear cenários alternativos aos projetados pela política conservadora. 

 Setores do empresariado nacional ressentem-se com o tratamento diferenciado que o 

governo aplica ao fenômeno da globalização, abrindo o mercado e atraindo investimentos 

externos, com implicações negativas para a produção nacional e para o nível de emprego. 

Menos emprego, menos salários, menos consumo, menos produção, menos lucros, menos 

investimentos, menos empregos. Uma seqüência que se espalha entre os círculos mais 

dinâmicos da produção e entre os fornecedores de insumos. Indústria dinâmica por 

excelência, o pólo nacional de informática, para exemplificar, perdeu competitividade com 

a abertura das importações sem a proteção necessária para enfrentar a concorrência 

mundial. 

 Quem se lembra do sonho da produção do carro de marca nacional. A fábrica de 

automóveis Gurgel. Montando inicialmente carros com carrocerias em fibra de vidro sobre 
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plataformas e motores de empresas multinacionais, a fábrica foi a última tentativa de 

produzir um carro de marca original, interrompida pelas políticas implantadas no início dos 

anos 1990. A essa tentativa se somam as experiências da Romi-Isetta, produzida por um 

fabricante brasileiro de máquinas industriais, a partir de direitos de produção adquiridos de 

uma fábrica italiana. A experiência durou de 1956 a 1961, quando sucumbiu diante da 

política de benefícios fiscais e incentivos à importação de máquinas e equipamentos a dólar 

subsidiado que beneficiava as montadoras estrangeiras e deixava de fora a indústria 

nacional (PANDINI, 2003: 59). Depois foi a vez da Fábrica Nacional de Motores, FNM, 

que com recursos do governo chegou a produzir caminhões pesados e carros de passeio 

com tecnologia também italiana, da Alfa Romeo. 

 É irreal a crença de que o investimento direto estimula a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico em países como o Brasil. Vale lembrar que as corporações 

multinacionais de origem estadunidense eram responsáveis por 91% dos projetos de 

pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, mas respondiam por somente 0,3% desses 

projetos no Terceiro Mundo, Brasil incluído. 

 A pesquisa básica é um bem público. Os benefícios que dela advêm, embora 

inicialmente incertos e posteriormente difíceis de aferir, são altos na maioria dos casos. 

Contudo, os incentivos para a realização e o financiamento da pesquisa básica são 

extremamente fracos. O governo raramente dá a ela qualquer atenção. A atividade goza de 

baixa prioridade. 

 Os desafios e as soluções para a educação não se resumem no reforço à educação 

básica e de nível médio, mas também ao ensino superior. É das universidades que sai a 

maior parte da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico do país. Assim, elas devem ser 

utilizadas para gerar, a partir das demandas sociais, tecnologias comunitárias, de baixo 

custo e de ampla aplicação social, usando recursos naturais disponíveis e formas de energia 

renováveis que não agridam o meio ambiente e gerando empregos com cobertura social 

para todos os trabalhadores. 

 É igualmente ilusória a imagem do governo de que com a onda de 

desregulamentação da economia brasileira o capital afluiria em grande quantidade no país e 

disposto a transformar o país em plataforma de exportação, competindo com suas matrizes 

em mercados de terceiros. Abrir a economia ao capital internacional significou sufocar a 
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frágil indústria nacional, através da concorrência predatória interna comandada pelo capital 

estrangeiro. Isto levou o país a sofrer um processo de desindustrialização, a exemplo do que 

já acontecia em outros países latino-americanos como a Argentina e o Chile. 

 Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique, o governo pagou aos credores 

internacionais US$ 126 bilhões como parte do serviço da dívida. Convertidos em reais.185 

representava algo em torno de R$ 233 bilhões, dinheirama suficiente para, de forma 

mutuamente exclusiva, resolver alguns dos graves problemas sociais do país. Poderia 

garantir o reajuste no salário mínimo, de R$ 176,00 ou US$ 96,00, que o governo alegava 

não poder conceder devido ao “rombo” do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, 

durante 106 anos. Sem contar com a vantagem de que o dinheiro dos salários melhora a 

vida do trabalhador e volta à produção, realimentando a atividade econômica. 

 Alternativamente, poderia investir aproximadamente R$ 58 bilhões ao ano, durante 

quatro anos, no programa de erradicação da pobreza. A elite no poder prometera, sem 

cumprir, entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões ao ano, até 2010.186 Poderia ainda construir mais 

de 15 milhões de casas populares ao custo unitário estimado em cerca de R$ 15 mil, capaz 

de cobrir o déficit habitacional, calculado em mais ou menos 13 milhões de moradias. Ou 

cobrir o déficit da Previdência declarado pelo governo com as aposentadorias por doze 

anos. Finalmente, com esta poupança seria possível quase duplicar os investimentos anuais 

em educação, estimados em R$ 37 bilhões, em 1996. 

 Com uma população melhor educada, com mais disponibilidade de emprego, 

certamente a questão da violência urbana e também rural seria minimizada. 

 Na ótica do governo, a educação deveria ser orientada para o trabalho, assim, 

melhorar o ensino fundamental e médio já seriam suficientes para suprir as necessidades do 

país. Não foram. Havia uma lacuna não preenchida no projeto governamental de “educação 

para a cidadania e para o trabalho”, quando este não contemplava uma proposta 

educacional que reagisse de forma integrada com os sistemas de ciência e tecnologia 

voltados para as necessidades sociais do país. Para isso tornava-se necessário investir na 

eliminação do dualismo educacional crônico através da ampliação do acesso ao ensino 

superior técnico e científico. 

                                                           
185 US$ 1,00 = R$ 1,85 – cotação em 09 de março de 2000. 
186 Para maior entendimento da dívida brasileira, vide ARRUDA, 1999; CNBB/CÁRITAS et al., 2000. 
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 A falta de um parque tecnológico nacional de envergadura constitui um importante 

fator de dependência e de subordinação. No caso brasileiro será, portanto, necessário o 

pleno desenvolvimento de planos, programas, projetos e seus desdobramentos em diversas 

atividades que permitam ao país atingir o nível necessário para promover o 

desenvolvimento social e não somente o favorecimento de grupos sociais privilegiados. 

 A alegada eficiência das empresas multinacionais e sua capacidade de contribuir de 

forma positiva para a questão social, não se sustentaram diante da constatação de que o 

intenso fluxo de capital externo conseguido com as privatizações e pela desnacionalização 

da economia brasileira enfraqueceu o poder de negociação do governo na busca de 

oportunidades produtivas que levassem ao aumento da oferta de emprego formal e 

condições de vida dignas para a sua população. 

 O domínio das corporações transnacionais no setor de serviços representou, 

inicialmente, um fluxo positivo de recursos para o país. Só inicialmente. Empresas de 

serviços públicos, por sua natureza, não produzem produtos físicos, cujo excedente possa 

ser exportado. A médio e longo prazos esse fluxo se inverte, isto é, a entrada inicial de 

divisas com a venda das estatais se converte na saída de divisas na forma de lucros, renda 

líquida remetida para o exterior etc., que podem contribuir para o resultado negativo nas 

contas externas. 

 A desnacionalização do parque produtivo também afetou severamente o frágil 

sistema de ciência e tecnologia nacional. O controle do processo produtivo por corporações 

transnacionais transferiu para o exterior todo o setor nobre da produção – o trabalho 

intelectual, o uso da capacidade criadora respaldada pelo conhecimento – que demanda 

mão-de-obra altamente qualificada. Por aqui restou o trabalho morto, a mão-de-obra obra 

semiqualificada e o staff administrativo, muitas vezes preenchido por estrangeiros. Além 

disso, as tecnologias forâneas são, na maioria das vezes, inadequadas às necessidades mais 

gerais da população, servindo mais para o desfrute de uma minoria que a si concede todos 

os privilégios. 

 A destruição progressiva do sistema de pesquisa básica voltada para o consumo 

popular demonstra o desprezo que o governo tinha com o público e esclarece parcialmente 

a situação do ensino superior, ainda responsável pela maior parte da pesquisa realizada 

nacionalmente. 
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 A superação desse estágio em que o país empacou só será conseguida quando 

houver vontade política dos governantes em governar para dentro e não para fora. Quando 

governo e sociedade decidirem, politicamente, que a prioridade deve ser a nação e seu povo 

e não apenas um grupo encastelado secularmente no poder, seja ele de origem interna ou 

não. Quando a opção pelo país for capaz de gerar cérebros que pensem o país de forma 

autônoma e soberana. Este é o caminho. O primeiro passo, entretanto, ainda não foi dado. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, outono de 2004. 
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