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"Bem longe estaremos de qualquer resultado positivo se o 

povo, ao mesmo tempo que se educa, isto é, [...] ganha meios 

de expressão, se deseduca por maquiavelismos ou silêncios 

do jogo político, pelos interesses a curto prazo de uma 

economia de exploração ou por lhe porem como ideal não 

ser o que é, mas o modelo estrangeiro e adverso que pareceu 

mais desejável aos poderosos do momento." 

Agostinho da Silva, Educação de Portugal [1970], in Textos 

Pedagógicos II, pp.119-120. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca aprofundar e contribuir para o alargamento do debate sobre as 

desigualdades macrorregionais no Brasil, a saber: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-

Oeste. O objetivo principal é entender, a partir de uma leitura histórica, como se constituiu 

o quadro de desigualdades regionais do país desde o período colonial, passando pelo 

século XX, e como se configura presentemente a questão no século XXI. Busca-se assim, 

aferir através de dados quantitativos de natureza socioeconômica, a amplitude dessas 

desigualdades e quais as tendências que se verificam atualmente. A metodologia de 

pesquisa cientifica assentou num primeiro momento em pesquisas bibliográficas, no 

intuito de fazer uma revisão da literatura sobre a questão das desigualdades regionais e 

do processo de desenvolvimento do Brasil. Outro objetivo da revisão bibliográfica, foi 

para entender alguns mecanismos que condicionaram e condicionam essa questão. 

Privilegiaram-se autores brasileiros como Caio Prado Junior, Francisco de Oliveira, Celso 

Furtado e Bresser-Pereira. Em um segundo momento, procedeu-se ao levantamento de 

dados secundários, de natureza socioeconômica referentes às cinco macrorregiões, de 

forma a fazer uma comparação que permitisse fazer uma leitura atual sobre o 

comportamento do PIB, PIB per capita, Analfabetismo, IDHM, e coeficiente de Gini . 

Contemplaram-se dados estatísticos referentes aos últimos censos demográficos 

elaborados pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Estatística (IBGE), e dados dos últimos 

levantamentos nas Pesquisa(s) Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD). 

Relativamente aos resultados da pesquisa, entendemos que embora o problemas das 

desigualdades regionais tenham suas origens no período colonial, no qual, não existiu um 

projeto de desenvolvimento voltado para dentro, o desenvolvimento das regiões era 

determinado pela demanda externa. Em um determinado momento da história surgiram 

condições para a concentração de riqueza na região Sudeste e a partir daí, durante todo o 

século XX o processo de desenvolvimento assentou no Sudeste como centro e tendo o 

Nordeste como periferia de todo o sistema capitalista brasileiro. As desigualdades 

socioeconômicas foram-se aprofundando e apesar das evidências, a questão regional foi 

sendo sucessivamente invisibiliazada, tendo-se tornado umas questão política. A partir 

dos primeiros anos da década de 2000, através de políticas públicas de distribuição de 

renda, voltadas para o combate à desigualdade, e sucessivos aumentos do salário mínimo 

real se começam a verificar alguns avanços na diminuição da das disparidades regionais. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Macrorregional; Questão Regional; Desigualdades 

Socioeconômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study seeks to deepen and contribute to broadening the debate about macro-regional 

inequalities in Brazil, namely: North, Northeast, Southeast, South and Midwest. The main 

objective is to understand, from an historical examination, how was the regional 

inequalities framework since the colonial period through the twentieth century, and how 

it currently sets the issue in the twenty-first century. It is intended to thus verify, using 

quantitative socioeconomic data, the magnitude of these inequalities, and what are the 

trends that currently occur. The scientific research methodology was based at first on 

literature sources in order to do a literature review on the issue of regional disparities and 

the development process in Brazil. Another goal of the literature review was to understand 

some of the mechanisms that have conditioned and actually influenced that question. We 

gave preference to brazilian researchers as Caio Prado Junior, Francisco de Oliveira, 

Celso Furtado and Bresser-Pereira. In a second moment, we proceeded to the collection 

of secondary data of socio-economic nature, relating to the five geographical regions in 

order to make a comparison that would allow a current reading of the behavior of these 

indicators. We used statistical data for the last censuses produced by the Brazilian 

Institute of Management and Statistics (IBGE), and data from the last surveys of National 

Research by Household Sample (PNAD). On the results of the research, we understood 

the problems of regional inequalities had their origins in the colonial period, in which 

didn’t exist a domestic development project, the regions development was determined by 

external demand. At one point in history, appeared conditions for the concentration of 

wealth in the Southeast and from there, throughout the twentieth century, the development 

process was based on the Southeast as a center and having the Northeast as the periphery 

of the entire brazilian capitalist system. Inequalities have deepened, and despite the 

evidence, the regional issue has been successively invisibilized because of political 

reasons. From the early 2000s, through public policies focused at combating inequality, 

and successive increases in the minimum real wages are beginning to see some progress 

in reducing regional disparities. 

 

Keywords: Macro-regional Development; Regional Issue; Socioeconomic Inequalities 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, é hoje o 5ª maior país do mundo em extensão territorial. Possui uma 

área de aproximadamente 8,5 milhões de Km2, ocupando, segundo cálculos do Banco 

Mundial em 2014, a 7ª posição no ranking das maiores economias no mundo. Estimativas 

de 2015 apontam que a população do Brasil já ultrapassa os 200 milhões de pessoas, 

fazendo do país, o 5º mais populoso do mundo. 

As posições de destaque que o Brasil ocupa no mundo, no que respeita a área 

geográfica, população e PIB, podem iludir o observador menos atento quanto à real 

situação social do país. Não obstante, a proeminente posição do Brasil nos indicadores 

acima referidos, existem outros indicadores que ao serem enxergados isoladamente 

podem induzir também em erro o observador. Se observado o índice de Gini, os níveis de 

pobreza ou as taxas de criminalidade, o observador ao invés de imaginar um país 

grandioso, próspero e desenvolvido, vai enxergar um país com alta desigualdade, com 

enormes questões sociais por resolver, e onde o subdesenvolvimento e o desenvolvimento 

coexistem, gerando conflitos e injustiças sociais. 

Nenhuma das versões é válida isoladamente. O Brasil é um país marcado por 

enormes contrastes, desigualdades, descontinuidades e extremamente heterogêneo. 

Diversos estudiosos que se debruçaram sobre o tema das desigualdades regionais, como 

Celso Furtado, Francisco de Oliveira, Tânia Bacelar de Araújo ou Wilson Cano têm 

apontado problemas decorrentes do processo de desenvolvimento desigual vivenciado 

entre as macrorregiões.  Essas diferenças têm raízes no remoto passado colonial do Brasil.  

Durante todo o período colonial, o Brasil foi organizado economicamente 

pela metrópole com um único intuito de servir como plataforma de extração de riquezas. 

Tanto a colonização quanto a organização social e regional das atividades produtivas, foi 

sendo dirigida à exploração econômica de atividades cujo produto se encontrava 

valorizado nos mercados internacionais. Os ciclos econômicos que o Brasil colônia 

atravessou, e que de alguma forma influíram e contribuíram para a consolidação e para a 

“invenção” de uma nova cultura, são o reflexo dessa política extrativa e que sempre 

negligenciou um desenvolvimento endógeno e a formação de laços solidários e 

articulados entre as regiões do vasto território. Os estreitos laços econômicos que se foram 

criando ao longo do período colonial entre as diferentes regiões foram quase sempre uma 
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consequência indireta das necessidades materiais impostas pela atividade cíclica 

principal.  

Oliveira (1977, p.33) para caracterizar a organização territorial do Brasil no 

período de colônia, recorre ao termo “arquipélago”, como recurso metodológico. Araújo 

(2000) apoiando-se nesse mesmo termo, afirma que o Brasil, desde a chegada dos 

portugueses e do estabelecimento da relação colonial, se caracterizou nos quatro séculos 

seguintes, como um arquipélago de várias regiões com as suas respectivas economias, 

cuja articulação das mesmas era voltada essencialmente para o mercado externo. Seria a 

demanda exterior a condicionar e definir a dinâmica econômica das regiões que se 

desenvolviam mais, ou menos, consoante a valor da mercadoria nos mercados centrais.  

O plano elaborado para cada região levava, portanto, somente em conta questões 

de interesse estratégico e principalmente comercial, onde cada região individualmente, 

era aproveitada no jogo comercial de Portugal. Os ciclos do pau-brasil no litoral, do 

açúcar no Nordeste, do ouro na região central, e do café no Sudeste são exemplos que 

demonstram esse caráter violentamente excludente que acompanhou cada ciclo 

econômico, cujos frutos revertiam essencialmente para o exterior, e onde qualquer outra 

atividade produtiva alternativa era reprimida e desincentivada pelo poder metropolitano. 

Segundo Diniz (2013) o passado histórico, a geografia e as formas de ocupação territorial 

criaram um deficiente ordenamento que se verifica a partir da distribuição de elementos 

por cada região como por exemplo: área territorial, população, atividade econômica e 

desigualdades sociais.  

O processo de acelerado desenvolvimento e consolidação da nação desencadeado 

a partir da revolução de 1930 traz consigo mudanças significativas para o tecido social e 

econômico do país. A industrialização e o crescimento proporcionados pela “filosofia 

desenvolvimentista” não ocorreu de forma homogênea no país, e consequentemente, os 

frutos desse processo também foram distribuídos de forma desigual pelas diferentes 

regiões do país.  

Celso Furtado, embasado nas teorias de desenvolvimento da Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) começa a notar a partir da década de 

1950, que o processo de industrialização e modernização que o país vivenciava, não 

significava que as regiões mais pobres do país como o Norte ou o Nordeste fossem 

beneficiadas por esse processo. Pelo contrário, a industrialização, que tinha seu pólo 

dinâmico essencialmente no Sudeste, agravava as contradições, desigualdades e 

vulnerabilidade das populações do Nordeste. O relatório do Grupo de Trabalho de 
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Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) é o primeiro documento técnico que diagnostica 

a dramática situação do Nordeste, e traça linhas de ação para enfrentar a questão estrutural 

de subdesenvolvimento essencialmente dessa região. Esse documento vai por sua vez 

embasar a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

A região nordestina do país apresentava-se altamente deprimida econômica e 

socialmente, onde, ao contrário da tendência dinâmica do Centro-Sul, avançava o 

subdesenvolvimento. Em 1959, os relatórios elaborados pelo GTDN demonstraram que 

“a disparidade de níveis de renda existente entre o Nordeste e o Centro-Sul constitui sem 

dúvida, o mais grave problema a enfrentar na etapa presente do desenvolvimento 

econômico nacional.” (VERSIANI; BARROS, 1978). 

Cerca de meio século depois o problema persistia. Em 2010 os dez estados 

com as menores rendas per capita do Brasil, situavam-se na região Norte e Nordeste, com 

rendas médias inferiores a R$ 600,00, bem abaixo da média nacional verificada no 

território nacional, de R$ 830,35, embora todos eles tenham tido uma taxa de crescimento 

significativamente superior à média nacional entre 2000-10 (PALES e SANTOS, 2012). 

Embora com eventuais ações equivocadas, o esforço com vista ao 

desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas do país foi brutalmente estancado com 

o golpe militar de 1964, durante o qual foram abandonados as propostas do GTDN, e a 

SUDENE foi definhando à medida que os organismos de planejamento de combate às 

secas foram sendo capturados pelas oligarquias regionais. A abertura democrática de 

1985, marcada pela guinada neoliberal do Estado até ao início do século XXI, também 

não favoreceu o surgimento de um ambiente em que pudessem ser encarados de forma 

pragmática os problemas regionais. Os diagnósticos e planos de ação que foram sendo 

produzidos ao longo de toda a segunda metade do século XX por diversos estúdios do 

tema, foram sendo constantemente invisibilizados pelas esferas de decisão. 

O advento de governos mais progressistas a partir de 2003 possibilitou 

colocar na pauta política prioritária o combate às desigualdades. As várias medidas 

tomadas pelos executivos desde então demonstraram alguns resultados positivos na 

redução das desigualdades regionais durante a primeira década do século XXI. Medidas 

universalizantes para todo o território brasileiro como bolsa família, aumento real do 

salário mínimo e facilidade de acesso a crédito, permitiram que as regiões mais 

deprimidas do país como o Norte ou o Nordeste voltassem a conhecer movimentos 

ascendentes de recuperação social e de aumento de dinâmica econômica nos respectivos 

indicadores. Embora estas medidas não tenham um caráter regionalista, são essas regiões 
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que majoritariamente vão ser as beneficiadas por essas políticas, uma vez que as mesmas 

são dirigidas às classes de mais baixa renda. Para além dessas políticas abrangentes a todo 

o território nacional foram concentrados esforços em outras ações mais focadas nas 

regiões mais deprimidas, como a reativação da SUDENE ou a ampliação das ações do 

Ministério da Integração Nacional que visam essencialmente uma política de 

desenvolvimento nacional integrada, a formulação de planos de desenvolvimento 

regional, bem como a articulação entre as várias regiões. 

Este trabalho surge no intuito de contribuir para o debate sobre a questão das 

desigualdades regionais. O objetivo principal é entender, partindo de uma leitura 

histórica, alguns aspectos importantes na construção das desigualdades entre as 

macrorregiões do Brasil, qual o papel do processo de desenvolvimento e modernização 

de todo o século XX na configuração das disparidades regionais e perceber como se vêm 

configurando a questão das desigualdades socioeconômicas entre as cinco macrorregiões 

já no presente século XXI.  Como objetivos específicos pretende-se, através do exercício 

comparativo, entender o comportamento de alguns indicadores de desigualdade entre as 

macrorregiões nos últimos anos. Indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB), renda 

per capita, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Taxa de 

Analfabetismo e coeficiente de Gini. Busca-se assim, aferir por meio de dados 

quantitativos, a amplitude dessas desigualdades e quais a tendências que se verificam. 

Vinculamos o conceito de desenvolvimento à ideia de desenvolvimento 

social. Falamos em ideia, e não em conceito, pois não existe uma unanimidade entre os 

sociólogos quanto à definição de desenvolvimento social, sendo portanto muito vago em 

termos conceituais definirmos o termo desenvolvimento social. Este torna-se muito difícil 

de definir uma vez que a ideia de desenvolvimento social é aplicada aos mais diversos 

contextos e experiências, torna-se por vezes ambígua e contraditória, sendo a aplicação 

deste, feita com base em “valores culturais e não em critérios científicos.” (BLUMER, 

1966). De forma a dar mais precisão à ideia de desenvolvimento social, pretendemos aqui 

atrelá-la ao conceito de desenvolvimento econômico, pois este aparenta sustentar uma 

consistência e concordância maior entre os economistas quanto ao seu valor conceitual, 

o qual se baseia em “atributos como aumento de produtividade, acumulação de capital ou 

acréscimo na renda real.” (BLUMER,1966). E estes são sem dúvida fatores que 

influenciam diretamente o bem-estar das populações em uma sociedade capitalista 

moderna. 
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Não é nossa intenção com esta associação, de forma alguma abreviar a noção 

de desenvolvimento social para a de desenvolvimento econômico. Consideramos que 

para uma experiência de desenvolvimento social se concretizar enquanto tal, este precisa 

estar não só atrelado a políticas econômicas, mas também políticas sociais, que sejam 

universalmente integradoras e com principal foco na saúde e educação e emancipação 

social.  

De forma a corresponder da melhor forma aos objetivos acima traçados, as 

escolhas metodológicas recaíram sobre a pesquisa bibliográfica num primeiro momento, 

e levantamento de dados secundários em um segundo momento. A pesquisa bibliográfica 

foi essencial para uma revisão da literatura sobre a questão das desigualdades regionais e 

do processo de desenvolvimento do Brasil. Serviu também para entender quais os 

mecanismos condicionaram e condicionam a questão regional. Privilegiaram-se autores 

como Caio Prado Junior, Francisco de Oliveira, Celso Furtado e Bresser-Pereira. Embora 

se encontrem diferenças relativamente ao método que utilizam em suas análises, - os dois 

primeiros optam pela dialética marxista e os dois últimos optam pelo método histórico-

estrutural – todos os quatro, embora de escolas teóricas diferentes, recorrem à história 

para entender as contradições e problemas do presente. Aproxima-os também o fato de 

suas atividades intelectuais e acadêmicas estarem voltadas também para uma militância 

política convicta na questão da desigualdade. Os escritos destes autores, voltados 

essencialmente para a economia política, nunca perderam de vista o aprofundamento de 

importantes questões relacionadas com os entraves ao desenvolvimento econômico e 

social que o Brasil enfrentou e/ou enfrenta. No fundo o objetivo que está por detrás da 

escolha dos autores acima referidos, foi tentar captar o essencial da produção cientifica 

sobre a questão-regional e sobre o processo de desenvolvimento brasileiro, através de 

dois métodos diferentes, mas que têm na historiografia seu ponto de partida, e como 

motivação, colocar a ciência a favor de uma sociedade mais igualitária. 

Após a fundamentação teórica e embasamento cientifico do problema 

relacionado com as disparidades regionais, surge em um segundo momento a análise e 

comparação de dados de natureza quantitativa que nos elucidem tanto em relação à 

realidade social quanto econômica das macrorregiões, e nos encaminhem para uma 

reflexão sobre desigualdades e desenvolvimento regional no Brasil. O método 

comparativo afigura-se como uma ferramenta essencial para captação da realidade nos 

diferentes contextos regionais. Para Sartori (1991) apud Ragin (1987) o conhecimento 

derivado da comparação fornece a chave para perceber, explicar e interpretar um 
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determinado fenômeno. Schneider e Schmitt (1998) indicam que o método comparativo 

é aplicável tanto em sociedades distantes no tempo e no espaço como em sociedades 

vizinhas com pontos de origem comuns; é nesta segunda possibilidade que se enquadra a 

presente análise tomando como referência as cinco unidade macrorregionais do Brasil.  

A análise das cinco macrorregiões - Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro –

Oeste - é feita a partir de dados secundários, sendo que a partir dos quais é possível 

comparar o PIB, a renda per capita, taxa de analfabetismo, o IDHM e o coeficiente de 

Gini das diferentes regiões. Estes dados são disponibilizados por variadas fontes. Os 

dados censitários referentes aos censos de 1991, 2000 e 2010 realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são disponibilizados pela própria plataforma 

do IBGE, pelo DataSus, e também pelo Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal 

do Programa Nacional das nações Unidas (PNUD). Para tratar dados referentes a anos 

não censitários, recorremos àqueles coletados pelo Programa Nacional de Amostra por 

Domicílios (PNAD) e disponibilizados pelo IpeaData.   

Nesse sentido, a dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. No  

Capítulo I - Colônia e Desenvolvimento, partindo da leitura histórica de Caio Prado 

Junior e do enfoque histórico-estrutural de Celso Furtado, procura-se entender como se 

deu o processo de colonização nas diferentes regiões do Brasil; quais as motivações e 

impactos dos principais ciclos econômicos geradores de riqueza; quais os laços e 

articulações que se foram ou não criando entre as diferentes regiões; e entender, findo o 

período colonial, até aos anos 1930 qual era a situação das regiões em termos de avanços 

e perspectivas de desenvolvimento.  

O Capítulo II – O Desenvolvimento do Brasil no século XX, contempla uma 

leitura histórica sobre o processo de desenvolvimento que o Brasil conheceu no século 

XX desencadeado a partir da revolução de 1930. A principal referencia teórica do 

Capítulo II é A construção Política do Brasil do economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, 

na qual o autor adota também o método histórico-estrutural e faz uma leitura ampla do 

processo de modernização, industrialização e desenvolvimento do Brasil no período que 

vai desde o Brasil Imperial até aos primeiros anos da década de 2010. Interessa-nos, não 

só o longo espectro histórico de construção política do século XX e XXI, mas mais 

especificamente, o impacto da filosofia desenvolvimentista na consolidação do projeto 

nacional ao século XX, os resultados, os avanços e as contradições geradas; e as 

oportunidades abertas e/ou desperdiçadas no surgimento de novos Ciclos da Sociedade e 
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do Estado e Pactos Políticos1 que se foram firmando. Complementa-se a análise de 

Bresser-Pereira com Murilo de Carvalho, Marcio Pochmann, Celso Furtado entre outros.   

A “questão regional” que surge a partir da década de 1950 é aprofundada no 

Capítulo III - A Questão Regional Brasileira. Este ponto trata essencialmente do 

surgimento da problemática relacionada com a desigualdade regional e da importância 

que esta adquiriu. A partir de autores como Celso Furtado, Raúl Prebisch, Francisco de 

Oliveira, entre outros, pretende-se entender de onde surge a questão regional brasileira, 

quais os diagnósticos que foram sendo feitos, e quais propostas de ação ou mecanismos 

acionados para reverter a questão histórica e estrutural das disparidades regionais. Busca-

se ainda entender os porquês por detrás do abandono da “questão regional”, após o golpe 

militar de 1964.  

Após esforço feito nos capítulos anteriores de, resgatar na história as origens 

da desigualdade regional; de entender como se deu o processo de desenvolvimento 

brasileiro a partir da revolução de 1930; e de entender o problema estrutural da 

desigualdade levantado com o surgimento da “questão regional,” o Capítulo IV - Análise 

comparativa de indicadores sócio econômicos das 5 macrorregiões do Brasil incide 

sobre a comparação de indicadores de natureza tanto econômica quanto social, a saber: 

PIB, renda per capita, taxa de analfabetismo, IDHM e coeficiente de Gini. Estes 

indicadores permitem-nos verificar a situação do quadro atual de tendências e magnitude 

das disparidades socioeconômicas entre as cinco macrorregiões nos últimos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Conceituação original de Bresser-Pereira (2015). 
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CAPÍTULO I 

COLÔNIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Na clássica obra “Formação do Brasil Contemporâneo” Prado Junior (1971, 

p.19) justifica o caráter do estudo histórico começando por afirmar que “todo o povo tem 

na sua evolução, vista à distância, um certo «sentido». Este se percebe não nos 

pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a 

constituem num largo período de tempo.”   

Pretendemos procurar nesse “conjunto de fatos e acontecimentos essenciais” 

da ciência historiográfica as causas e razões da presente configuração das desigualdades 

regionais, ou seja, onde, quando, como e porque se constituíram as diferentes matrizes 

sócio regionais do Brasil. Guiados por Prado Junior e Celso Furtado, nos propomos a 

compreender os mais importantes aspectos históricos que tiveram relevo para a atual 

configuração regional do Brasil.  

Entre os intelectuais que arriscaram pensar o Brasil historicamente nas suas 

obras de referência, os mesmos fizeram um recorte temporal que se inicia em 1500, com 

a ocupação do Brasil e o início do período colonial. Segundo Prado Junior (2004) a 

primeira “unidade regional” do Brasil, constituiu-se inicialmente pela faixa costeira. Os 

solos férteis, a abundância de chuvas e o clima tropical dessa faixa viabilizam a 

agricultura tropical, tendo sido com base nesta agricultura que se criaram condições para 

a ocupação da área litorânea, e mais tarde se iniciar a penetração e ocupação das áreas 

interioranas. Esta penetração foi extremamente condicionada e dificultada pelas serras e 

pela densa vegetação que dificultavam as vias de comunicação com o litoral. Um outro 

fator preponderante para a “abertura” dessa faixa na costa foi a facilidade de estabelecer 

uma via de comunicação entre os diversos pontos ocupados. Recortando a costa, a 

navegação afigurava-se como um meio de transporte muito eficaz, daí a faixa ocupada se 

ter estendido, inicialmente, ao longo da costa ao invés de em direção ao interior. 

Com base nos grandes contrastes hidrográficos, climáticos e geográficos, 

Prado Junior (2004) distingue, para além da região litorânea, outras três grandes regiões:  



22 

 
 

1. O planalto centro meridional brasileiro2, o seu clima temperado pela altitude, a 

fertilidade dos solos, a regularidade da chuva e a normalidade do sistema 

hidrográfico ofereciam ótimas condições para a fixação humana. Foi também a 

abundância de recursos naturais da região que atraiu a partir do século XVII uma 

vaga colonizadora. A região concentra hoje ainda a maior parcela da população 

brasileira;  

2. A “saliência” do Nordeste com uma grande extensão de territórios semiáridos de 

reduzida aplicação agrícola, e por isso parcamente povoado; 

3. O Extremo-Norte é formado pela mais extensa rede hidrográfica do mundo, 

ocupando uma área de 6.110.000 km²3, dos quais aproximadamente 3.800.00 

estão no Extremo - Norte do território brasileiro. A região caracteriza-se pela 

existência de cursos de água de grande volume e de fácil navegabilidade, que 

permitiu a penetração para o interior do continente sul-americano aos 

colonizadores luso-brasileiros. As características da floresta equatorial que 

envolve esta volumosa rede hidrográfica, representou por outro lado sérias 

dificuldades à fixação humana por conta do clima tropical e das enchentes. A 

dificuldade de penetração terrestre originou uma colonização de forma rala e 

linear nas margens dos grandes rios. 

 

Segundo Prado Junior (2004) foram estas as condições naturais que os 

colonizadores europeus encontraram no território do Brasil. A chegada dos europeus à 

região interrompeu o distinto processo de desenvolvimento das populações organizadas 

em tribos que habitavam não só a costa atlântica mas também as margens dos grandes 

cursos de água. Estas populações, atingiam aproximadamente um milhão de indivíduos 

dispersos por dezenas de tribos, cada uma delas compreendendo várias aldeias de 

trezentos a dois mil habitantes. Estas populações estavam ainda superando a condição 

paleolítica, dando os primeiros passos na agricultura. Essas populações “eram, tao‐só, 

uma miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo tronco, dialetos de uma mesma 

língua, cada um dos quais, ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam a 

se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam.” (RIBEIRO, 1995, p.29). 

                                                           
2 Compreendem-se neste território a parte ocidental do Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma parte do estado 

de Goiás, o sul do Mato Grosso e a maior parcela (à exceção do litoral) dos estados de São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
3 http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx. 
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A chegada dos europeus ao Brasil ocorreu como consequência do 

desenvolvimento do comércio continental europeu ainda no século XIV. Desse 

desenvolvimento surgiram empresas comerciais que no século XV deram início à 

expansão marítima. As motivações expansionistas estavam relacionadas essencialmente 

com a busca de novas rotas, novos produtos e novas oportunidades de negócio. Muitas 

destas possibilidades estavam, ou por descobrir, ou nas mãos de civilizações ou povos 

não europeus. A ocupação do Brasil insere-se nessa lógica expansionista, na qual a coroa 

portuguesa foi precursora. Conforme coloca Prado Junior (2004) a condição geográfica 

de Portugal, situado no extremo da Península Ibérica, também foi bastante favorável ao 

projeto expansionista português. 

No avanço pelo Oceano Atlântico os portugueses foram descobrindo as ilhas 

de Cabo Verde, Açores, Madeira, comercializaram com mouros no continente africano, 

estabeleceram feitorias e pontos de comércio ao longo da costa ocidental africana 

traficando ouro, escravos e marfim. A chegada à Índia por mar em 1498, representou na 

época um feito estrondoso: Portugal passava assim a controlar uma das rotas comerciais 

mais importantes e lucrativas da época, principalmente por conta do comércio das 

especiarias. Dois anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e a coroa 

portuguesa consolidou-se gradativamente como uma importante potência colonial 

europeia.  

Atrás dos portugueses, seguiram-se os espanhóis, franceses, ingleses e 

holandeses na aventura expansionista e colonizadora.  

Em suma, e no essencial, todos os grandes acontecimentos desta era a 

que se convencionou com razão chamar de «descobrimentos», 

articulam-se num conjunto que não é senão um capítulo do comércio 

europeu. Tudo o que se passa são incidentes da imensa empresa 

comercial a que se dedicam os países da Europa a partir do século XV 

e que lhes alargará o horizonte pelo oceano afora. (PRADO JUNIOR, 

2004, p. 14). 

O objetivo principal da expansão marítima era essencialmente o comércio, a 

ideia de povoamento não foi inicialmente cogitada pelas nações europeias, exceção feita 

aos funcionários das feitorias, comerciantes e militares que zelavam pela defesa dos 

interesses nacionais.  

Porém, a realidade no Brasil, bem como na América em geral, colocava outro 

tipo de desafio, isto porque, era “um território primitivo, habitado por rala população 

indígena incapaz de fornecer qualquer coisa realmente aproveitável.” (PRADO JUNIOR, 

2004, p. 16). 
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Não havia portanto condições para o estabelecimento do modelo da simples 

feitoria com um reduzido número de ocupantes, como vinha sendo implementado pelos 

portugueses ao longo da costa africana e a Oriente. Segundo Prado Junior (2004, p. 16) a 

ideia do povoamento surge do objetivo inicial de “criar um povoamento capaz de 

abastecer, manter as feitorias e organizar a produção de géneros que interessassem ao 

comercio”.  

Apesar da reduzida população de que dispunha Portugal4, na leitura de Prado 

Junior (2004) após as «brilhantes» experiências de povoamento e organização da 

produção nas ilhas do atlântico,5 Portugal repetiria a experiência no Brasil, após as 

primeiras três décadas dedicadas à extração predatória de madeiras. 

Na sequência das primeiras viagens exploratórias à costa brasileira, não 

apenas para avaliação do potencial econômico da região, mas também para cartografar e 

mapear a região recém ocupada, foi emitida pela coroa portuguesa a primeira licença de 

extração de pau-brasil logo em 1501. O ciclo extrativo desta madeira foi altamente 

predatório e com elevados prejuízos para o bioma atlântico. O ciclo econômico da 

madeira conheceu um relativo dinamismo até 1530. Alguns historiadores chamaram este 

intervalo de tempo como período pré-colonial, pois não havia ainda por parte da nobreza 

portuguesa uma consciência apurada do potencial econômico do território recém 

descoberto. Prado Junior (2004, p.24) resgata um comentário revelador do desalento do 

navegador Américo Vespúcio6 em uma viagem de caráter exploratório: “Pode-se dizer 

que não encontramos nada de proveito.” 

1.1 Primeiras décadas de colonização  

Embora com expectativas limitadas, iniciou-se a extração da madeira do pau-

brasil. Esta espécie vegetal nativa permitia a retirada de um corante utilizado na tinturaria 

europeia. Não só os portugueses lançaram braços à empreitada da extração do pau-brasil 

que ocupou na época faixas costeiras do litoral brasileiro. Segundo Prado Junior (2004) 

também franceses e espanhóis se lançaram na extração e tráfico desta mercadoria, tendo 

sido aqueles primeiros os que ofereceram a mais forte concorrência aos portugueses, uma 

vez que os segundos abandonam a atividade em respeito à linha imaginária traçada no 

Tratado de Tordesilhas (1494) que dividia o mundo por descobrir entre portugueses e 

                                                           
4 Segundo Darcy Ribeiro, (1994, p. 31) Portugal teria na época cerca de um milhão de habitantes. 
5 Madeira, Açores e Cabo Verde. 
6 Navegador e mercador florentino que trabalhou ao serviço da coroa portuguesa e espanhola. 
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espanhóis. Já o rei Francisco I da França alegava “desconhecer a cláusula no testamento 

de Adão que reservava o mundo unicamente a portugueses e espanhóis” (p.25). 

Prado Junior (2004) destaca que apesar dos poucos dados sobre a atividade, 

a extração portuguesa de madeiras era feita somente com concessão do rei. Já os franceses 

praticaram a atividade de forma mais liberal, não tendo nunca instituído monopólios. O 

rei de França nunca reconheceu oficialmente as atividades dos mercadores franceses, uma 

vez que a exploração da região era segundo a autoridade do Papa, exclusiva à coroa 

portuguesa. O autor salienta ainda a enorme devastação imposta às matas e florestas 

brasileiras de onde era extraída a madeira.  

A rudimentar exploração do pau-brasil não carecia de um estabelecimento 

fixo e permanente, uma vez que segundo Prado Junior (2004, p. 25) “os traficantes 

aproximavam-se da costa, escolhendo um porto de abrigo próximo das matas onde se 

encontrava a essência procurada, e ali embarcavam a mercadoria que lhes era trazida 

pelos indígenas”, porém, o acirrar da concorrência entre Portugal e França na exploração 

da madeira levou a que se construíssem alguns pontos fortificados fixos para a defesa e 

armazenamento da madeira em zonas costeiras de maior potencial extrativo.  

A disputa pela mercadoria acabou por dividir e separar as populações nativas. 

A concorrência entre as duas potências europeias acabou também por colocar em conflito 

as tribos indígenas, tento uma parte aliado-se a franceses e outra a portugueses e ambas 

defendiam contra os inimigos os interesses de seus aliados.   

Sem a mão de obra indígena fornecida pelas tribos nativas litorâneas, 

oferecida a troco de tecidos, vestuários e alguns objetos metálicos, não teria sido possível 

a extração de madeira ter alcançado um desenvolvimento e dinamismo7 considerável, 

embora este nunca viesse a tornar-se um negócio equiparado aos que se faziam no oriente. 

Ribeiro (1995) complementa que, durante o período a que se convencionou 

chamar de ciclo de exploração do pau-brasil, não só portugueses e franceses traficavam 

na costa brasileira, bem como, não era a madeira a única mercadoria que se explorava.  

Numerosíssimas eram as naus que aportavam, mandadas por armadores 

de diversos países europeus, principalmente da Holanda e Alemanha. A 

carga que levavam não era pequena. Podia alcançar 3 mil toras de pau‐
brasil, 3 mil peles de onça, muita cera e até seiscentos papagaios 

                                                           
7 Segundo Caio Prado (2004, p. 25) as tripulações dos navios que efetuavam o tráfico não dariam conta a 

não ser de forma muito limitada, da árdua tarefa de cortar arvores de grande porte como o pau brasil que 

alcança um metro de diâmetro na base do tronco e 10 a 15 metros de altura.  
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falantes. O equivalente em ferramentas e quinquilharias devia ser algo 

respeitável (RIBEIRO, 1995, p. 88). 

Não obstante a constante concorrência na disputa entre os navegadores de 

distintos países europeus da extração da madeira e do mercado, a exploração do pau-brasil 

rapidamente caiu em decadência. Aproximadamente três décadas foram suficientes para 

arrasar as zonas de mata costeira que detinham essa espécie em abundância e a uma 

distância da costa economicamente rentável. 

Mesmo após o término do ciclo onde o pau-brasil ocupava o lugar de 

referência (1500-1530), Prado Junior (2004) aponta que o produto continuou a ser alvo 

de uma extração e exportação esporádica até princípios do século XIX, mas jamais voltou 

a ocupar um lugar de destaque em comparação com outros setores da economia colonial.  

Durante o período do ciclo extrativo do pau-brasil a coroa portuguesa não 

encarou politicamente a colonização do território brasileiro. Segundo Freyre (2003, p. 40) 

o período “Ficou tão no raso, tão à superfície e durou tão pouco que política e 

economicamente esse povoamento irregular e à toa8 não chegou a definir-se em sistema 

colonizador”. Mesmo assim consideramos que foram dados alguns passos importantes 

nesse período. Furtado (2001, p.7) admite, ainda que de forma tímida, que os portugueses, 

foram ensaiando estabelecerem-se: “o comércio de peles e madeiras com os índios, que 

se desenvolve durante o século XVI em toda a costa oriental do continente, é de reduzido 

alcance e não exige mais do que o estabelecimento de precárias feitorias”. Mesmo que 

temporário e precário, o estabelecimento de feitorias ou fortificações, permitiu que os 

indivíduos aqui aportados fossem tendo acesso a esses locais onde de alguma forma 

socializavam, trocavam informações, acumulavam experiências, conhecimento do 

território e de suas especificidades. O trânsito de navios e gentes portuguesas na costa 

brasileira tornado cada vez mais frequente, propiciou um conhecimento cada vez mais 

aprofundado da faixa costeira.   

O advento de um novo ciclo produtivo surgiu concomitantemente com o 

início de uma nova tomada de posição por parte de Portugal sobre os destinos da colônia. 

Para fazer face ao assédio cada vez maior dos franceses, e defender sua posse, o território 

deveria ser ocupado e colonizado. É neste contexto que surgem as primeiras “linhas” 

divisórias no território: as Capitanias Hereditárias. Foi com base no sistema de capitanias 

que pela primeira vez se fez uma divisão regional e/ou administrativa no Brasil.  

                                                           
8 Gilberto Freyre (2003, p.40) refere-se a “soldados de fortuna, aventureiros, degredados, cristãos-novos 

fugidos à perseguição religiosa, náufragos, traficantes de escravos, de papagaios e de madeira.” 
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1.2 O início da lavoura agrícola açucareira: Penetração e povoamento do Nordeste 

Face à diminuta população de Portugal na época9, ao declínio do negócio da 

madeira e á extraordinariamente lucrativa rota do Oriente, para a qual eram priorizados 

os esforços políticos e os recursos humanos, a coroa portuguesa deparou-se com sérias 

dificuldades para angariar interessados na colonização “pouco atrativa” do Brasil. Neste 

sentido, de forma a contornar essas dificuldades, o rei português D. João III decidiu 

Compensar a dificuldade outorgando àqueles que se abalançassem a ir 

colonizar o Brasil vantagens consideráveis- nada menos que poderes 

soberanos de que o Rei abria mão em benefício de seus súditos que se 

dispusessem a arriscar cabedais e esforços na empresa (PRADO 

JUNIOR 2004 p. 31). 

Para esse efeito, segundo Prado Junior (2004) dividiu-se a costa brasileira 

em doze setores lineares que se estendiam entre as 30 e as 100 léguas. Cada um destes 

setores corresponderia a uma capitania, sobre a qual, o contemplado com a doação da 

mesma, gozava de poderes soberanos tais como: nomear autoridades administrativas e 

juízes, cobrar taxas e impostos, distribuir terra, escravizar indígenas e aplicar pena de 

morte entre escravos e colonos de baixa condição. Ficando como principal encargo dos 

donatários as responsabilidades de transporte, atração e fixação dos colonos. 

Apesar das dificuldades que se foram colocavam, Furtado (2001) assinala que 

a ocupação econômica do território se impunha pela pressão exercida pelas demais 

potências europeias, uma vez que estas começavam a apresentar ambições expansionistas 

e a representar ameaças sérias aos territórios por colonizar. 

Muito embora o sucesso econômico dos primeiros donatários tenha sido 

reduzido, a iniciativa da concepção das capitanias na década de 1530, afigura-se como o 

momento em que a administração das terras brasileiras passou a ser encarada como um 

assunto de Estado. Entre as dificuldades encontradas, estava segundo Furtado (2001) a 

falta de mão de obra. A mão de obra indígena, aplicada nos primórdios da produção 

açucareira revelou-se bastante resistente ao tipo de trabalho que lhe era imposto pelo 

colonizador. 

 Sobre a produção açucareira recaíram os primeiros esforços dos colonos 

recém-chegados às novas capitanias. Freyre (2003) salienta que se mudou “o rumo da 

colonização portuguesa do fácil, mercantil, para o agrícola; organizando a sociedade 

colonial sobre base mais sólida e em condições mais estáveis que na Índia ou nas feitorias 

                                                           
9 Cerca de 1 milhão de habitantes segundo Furtado (2001) e Ribeiro (1995). 
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africanas.” Com a delimitação das capitanias entre 1534 e 1536, chegaram os seus 

donatários e os respectivos colonos. Sabia-se de antemão que seria sobre a cultura do 

açúcar que iria incidir o investimento e o esforço dos colonos, uma vez que o clima, a 

região e os solos das áreas costeiras eram bastante propícios à produção de cana. Nos 

mercados europeus, devido à sua escassez, o produto atingia preços elevados.  Furtado 

(2001, p. 64) afirma que “a grande empresa açucareira (…) possivelmente foi em sua 

melhor época, foi o negócio colonial agrícola mais rentável de todos os tempos.” 

Tendo em conta a natureza da cultura da cana que só se afigurava 

economicamente rentável se plantada em vastas lavouras, quem recebeu terra não foi o 

pequeno agricultor. As terras para a produção de cana foram entregues a senhores que 

tivessem capacidade financeira de investimento. O perfil do colono que veio ocupar 

grandes extensões de terra no Brasil, potenciou o surgimento do sistema de latifúndio, 

que concentrava a produção da cana, tornando os donos das lavoura açucareiras grandes 

latifundiários. Prado Junior (2004, p.  34) adianta que  

A grande propriedade será acompanhada no Brasil pela monocultura; 

os dois elementos são correlatos e derivam das mesmas 

causas[climatéricas]. A agricultura tropical tem por objetivo único a 

produção de certos gêneros de grande valor comercial e por isso 

altamente lucrativos.  

Criou-se então, desde o início da colonização um sistema de divisão de terras 

de caráter essencialmente latifundiário. Estes traços que caracterizam a propriedade no 

Brasil, marcaram inexoravelmente a vida econômica, social e política do país por 

centenas de anos, principalmente no Nordeste, onde floresceu a cultura canavieira. Sendo 

que a justificativa climática, presentemente não se afigura válida como justificativa para 

a não divisão da terra.  

Para a operacionalização do plano de lavoura da monocultura açucareira, 

importou-se mão de obra escrava. A princípio utilizaram-se escravos indígenas, mas estes 

foram sendo substituídos por escravos africanos, uma vez que os segundos, seriam mais 

facilmente submetidos ao trabalho forçado. Sem quaisquer referencias geográficas ou 

culturais da região, os africanos eram desta forma mais facilmente mantidos cativos do 

que os índios. A partir daqui começa o rentável tráfico de escravos. À falta de mão de 

obra colona para trabalhar na lavoura, juntou-se a dificuldade em escravizar e rentabilizar 

a mão de obra do índio nativo. A recusa e resistência do índio a este tipo de trabalho 

prendia-se com o facto de o índio, nômade por natureza, denotar enorme resistência ao 

trabalho sedentário, metódico, repetitivo e esforçado da lavoura agrícola.  Também o 
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facto de conhecer o território permitia-lhe evadir-se com uma facilidade superior à dos 

africanos. A necessidade de mão-de-obra foi neste período então suprida pelo continente 

africano. Prado Junior (2004 p.37) salienta que este recurso foi usado em toda a 

colonização tropical e subtropical das américas, sendo que “o processo de substituição do 

índio pelo negro prolongar-se-á até ao fim da era colonial”. 

Prado Junior (2004) destaca que foi a mão de obra escrava que alimentou a 

produção das lavouras açucareiras. Reunia-se em cada unidade produtora e sob a direção 

de um proprietário um número mais ou menos avultado de escravos trabalhando em 

extensas áreas ao entorno do engenho onde a cana era processada e manipulada.  

Durante cerca de um século, foi sobre a produção açucareira que assentou a 

economia brasileira. A colônia brasileira destacava-se em meados do século XVII como 

o maior produtor mundial de açúcar. Foi com a implementação da lavoura açucareira que 

foram fortalecidas as bases da colonização portuguesa. Com forte enraizamento na 

capitania de Pernambuco, principal foco de irradiação da colonização, a lavoura da cana 

expandiu-se para largas áreas de todo o território brasileiro, nomeadamente para a faixa 

costeira, concentrando-se na Bahia o cerne da produção. Em relação às regiões onde a 

lavoura da cana não vingou com a mesma vitalidade, como por exemplo na capitania de 

São Vicente, esta, conseguiu manter e desenvolver as suas comunidades devido a 

atividades de captura e tráfico de indígenas, que alimentam a lavoura do açúcar no 

Nordeste. Furtado (2001) aponta que sem esse mercado ligado à toda poderosa indústria 

açucareira nordestina, a sobrevivência dos núcleos populacionais mais sulinos teria sido 

ainda mais difícil. Só depois de instalada a indústria açucareira e de estar assegurada a 

sua rentabilidade é que surgiram com abundância os escravos negros que permitiram uma 

maior rentabilidade e expansão da produção, estimando-se em cerca de 20.000 o seu 

número nos finais do século XVI. Freyre (2003) comenta que se formava na América 

tropical “uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração 

econômica, híbrida de índio- e mais tarde de negro - na composição.”  

Para além da lavoura da cana, a partir do século XVII a produção de tabaco, 

embora em segundo plano, também começou a ocupar um lugar importante na economia 

colonial. Muito à semelhança do açúcar, o cultivo da planta de tabaco ocupava um espaço 

significativo na região nordestina do território brasileiro. Também a criação de gado se 

vinha começando a fixar nessas mesmas regiões, porém nas zonas mais interioranas e 

distantes do litoral. Principalmente no Nordeste onde as condições do solo e climatéricas 

eram desfavoráveis, optou-se pela criação de fazendas com grandes dimensões 
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territoriais. Já os núcleos coloniais do sul, Prado Junior (2004) afirma que estes possuíam 

condições muito mais favoráveis à criação bovina, o que se refletia no tamanho das 

propriedades, muito menores e menos dispersas que as de interior norte e nordestino.  

Começou a ganhar forma já nesta época uma estrutura agrária diferente entre 

o Nordeste e as regiões sulinas. No primeiro, dominado pelo latifúndio da monocultura 

do açúcar, cada vez mais concentrador de renda e de terra fértil, o espaço para a 

diversidade agrícola era praticamente inexistente, o que excluía de atividades produtivas 

colonos não envolvidos na indústria açucareira. A criação de gado ganhou espaço e 

acontecia cada vez mais para o interior, na região agreste. Longe das cidades e das zonas 

de plantio. Já no Sul, onde o cultivo de cana não prosperou, as fazendas dos colonos, de 

menores dimensões, produziam uma maior variedade de alimentos e tinham uma maior 

variedade agropecuária. Freyre (2003) refere-se a este sistema como agro-pastoril. 

Embora em reduzidas dimensões, existia sim no Nordeste açucareiro uma 

pequena lavoura agrícola praticada em moldes completamente diferentes do latifúndio 

açucareiro. Sem movimentar avultadas quantias como a mercadoria exportada, esta 

pequena produção tinha como objetivo o abastecimento da própria gente da colônia com 

gêneros alimentícios. Se para a produção de cana muito contribui a mão de obra escrava 

oriunda de África, para esta agricultura de subsistência, para além do pequeno produtor e 

da unidade familiar, o índio foi de fundamental importância. Sem dimensões 

significativas, as atividades econômicas além da lavoura, tinham como fim último 

complementar a atividade dos engenhos, esse sim o principal veículo econômico. Prado 

Junior (2004, p. 41) conclui que quase toda a economia da colônia tinha como fim último 

“fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais de grande expressão econômica 

(…) se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros.” 

Segundo Furtado (2001) não mais de 10% da renda da venda do açúcar era 

distribuída às atividades complementares à lavoura da cana, concentrando os donos do 

engenho cerca de 90% dos lucros totais. As outras atividades resumiam-se basicamente à 

criação de gado, mais para movimentar o engenho do que para alimentação; lenha, o 

combustível utilizado; pequenas plantações de géneros alimentícios para sustento das 

gentes e o tráfico de escravos para fornecer mão de obra para a lavoura, às quais Ribeiro 

(1995) apelidava de “maquinas de gastar gente.”10 

                                                           
10 A vida útil de um escravo empregado na lavoura era em média de 8 anos. 
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Freyre (2003) indica que o menosprezo dado à produção agrícola de 

subsistência em benefício da produção açucareira criou um crónico problema de 

insuficiência de alimentos e de má qualidade de alimentação. Este problema fez-se sentir 

menos nos latifúndios rurais mais endinheirados e nas mesas mais nobres, tendo sido 

principalmente os moradores pobres dos centros urbanos e os camponeses mais pobres as 

principais vítimas da escassez de alimentos.  

A superprodução de açúcar e sua consequente geração de riqueza de um lado 

e a diminuta produção de alimentos de outro, segundo Prado Junior (2004, p 44) se repetiu 

ao longo da história do Brasil com outras atividades econômicas: “de um lado a abastança, 

prosperidade e grande atividade econômica; de outro, a falta de satisfação da mais 

elementar necessidade da grande massa da população: a fome.” 

Embora em novos moldes distintos do primário extrativismo de madeiras, a 

função da lavoura agrícola no Brasil estava longe de representar uma preocupação social 

da coroa em relação às novas terras. Furtado (2001, p. 8) afirma que 

de simples empresa espoliativa e extrativa – idêntica à que na mesma 

época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias 

orientais - a América passa a constituir parte integrante da economia 

reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar 

de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. 

Em meados do século XVII a alteração da correlação de forças entre as 

potências colonizadoras europeias levou o comércio do açúcar a entrar em decadência. 

As guerras entre Espanha e Holanda,11 disputando o comércio marítimo repercutiram de 

forma negativa no negócio do açúcar, uma vez que os holandeses ocuparam uma parte 

significativa da lavoura açucareira no Brasil, apropriando-se assim da técnica que levou 

ao desenvolvimento de uma indústria concorrente no Caribe. O fim do monopólio 

português da produção de açúcar fez o valor do produto no mercado internacional decair 

drasticamente, com graves prejuízos para Portugal e respectivas colônias produtoras.  

Segundo Furtado (2001) as exportações de açúcar da segunda metade do 

século XVII alcançaram com dificuldade 50% dos maiores picos de produção atingidos 

em meados do século. Já o valor do produto no mercado teria caído para menos da metade. 

Não obstante, o período açucareiro ficou marcado por uma brutal produção de riqueza em 

que a reduzida população de origem europeia, não superior a 30.000 habitantes nos finais 

                                                           
11 Portugal e as suas posições colônias são impreterivelmente afetadas pelo conflito, uma vez que Portugal 

se encontrava na época dominado pela Espanha. O domínio se Espanha sobre Portugal conhecido como 

União Ibérica deu-se entre 1580 e 1640.  
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do século XVI, auferiria per capita de uma renda12 excepcionalmente elevada e muito 

superior à da Europa ou de qualquer outro momento da história do Brasil.  

Grande parte dos exorbitantes lucros dos proprietários dos engenhos servia 

para pagar os bens de capital importados e os comerciantes financiadores da dispendiosa 

instalação do engenho. Estes comerciantes e/ou financiadores estavam articulados com 

os senhores do engenho e com o mercado internacional, facilitando assim um controle 

sob a produção e o escoamento de forma a se ir mantendo o preço competitivo e não gerar 

crises de superprodução. Este papel foi desempenhado na maioria das vezes por 

holandeses. Para além dessas responsabilidades, uma outra parte significativa da renda 

gerada seria utilizada na importação de bens de consumo de luxo.  

Quanto às possibilidades da dinâmica gerada pela economia açucareira se 

expandir às demais regiões do Brasil, Furtado (2001) aponta três justificativas para essa 

expansão não ter ocorrido: a primeira, estava ligada aos baixos custos dos fretes cobrados 

pelos barcos dos exportadores portugueses e holandeses ligados ao transporte do açúcar; 

a segunda se relacionava com a preocupação política do Estado português se precaver 

contra a emergência de qualquer atividade que entrasse em concorrência com a as 

atividades comerciais da metrópole; e terceiro, a abundância de terras no entorno dos 

centros canavieiros, retardava e bloqueava a expansão para Sul.  

Nas restantes regiões, afastadas do centro dinâmico da produção açucareira, 

a colonização demorou até ao século VXIII para conhecer algum sucesso, como no caso 

da referida capitania de São Vicente, na qual os colonos se especializaram e investiram 

na captura de índios. Esta era a atividade comercial mais relevante e também a que 

permitia a subsistência dos parcos agregados populacionais. No entanto, os intervenientes 

da atividade não logravam em alcançar lucros muito substanciais. Para além da venda de 

escravos para o litoral, a exportação de a couro era outra atividade mais significativa13. 

Não obstante a pouca rentabilidade, a atividade de caça ao índio foi determinante para a 

adentrada nas regiões interioranas e mais centrais do continente.  

Durante o período de maior rentabilidade açucareira a ocupação portuguesa 

expandiu-se também em direção ao Norte, tendo ocupado toda a costa até à foz do 

Amazonas desalojando os franceses, ingleses e holandeses que se teriam fixado nessas 

                                                           
12 Furtado (2001, p. 44) faz esta estimativa com base em comparações de renda monetária a longo prazo 

com referência no padrão ouro.  
13Conforme aponta Furtado (2001, p.57) a renda gerada pela economia criatória no Nordeste seguramente 

não excederia cinco por cento do valor da exportação de açúcar.  



33 

 
 

regiões. Foi no século XVII o início efetivo da ocupação do Maranhão. Apesar dos 

esforços do governo português, a região conheceu sérias dificuldades de 

desenvolvimento, uma vez que os solos não eram tão propícios à lavoura da cana e alguns 

poucos decênios depois essa mesma indústria entrara em franca decadência. Não 

existindo qualquer atividade produtiva capaz de gerar dinamismo econômico na região, 

restaram como atividades de subsistência, à semelhança do que acontecia nas regiões mais 

a sul, a pecuária e principalmente a caça ao índio. As ações dos missionários jesuítas 

contra as prática da caça ao índio perpetradas pelos colonos, de certa forma 

incrementaram a penetração na bacia amazônica: Foram os jesuítas que se esforçaram 

para preservar a unidade comunitária das tribos e conseguiram que estes, voluntariamente 

colaborassem na coleta de gêneros tropicais como o cacau, baunilha, canela, cravo, dentre 

outros, que fizeram da região do Pará, já na primeira metade do século XVIII um centro 

de exportação de produtos florestais. Furtado (2001, p. 68) justifica que a pobreza do 

Maranhão 

ao obrigar seus colonos a lutar tão tenazmente pela mão-de-obra 

indígena e a correspondente reação jesuítica - de início simples defesa 

do indígena, em seguida buscar formas racionais de convivência, e 

finalmente exploração servil dessa mão-de-obra – constituíram fator 

decisivo da enorme expansão territorial que se efetua na primeira 

metade do século XVIII.   

Com a entrada em crise do negócio açucareiro, e com a procura de escravos 

a decair, a já pouco rentável caça ao índio no Sul começou a ser substituída 

progressivamente pela criação de gado, ganhando o negócio dos couros cada vez maior 

dimensão, o que permitiu às capitanias do Sul conhecer algum dinamismo econômico 

fruto desta atividade. 

 Se a Norte e a Sul, a expansão e a colonização para o interior foi inicialmente 

motivada essencialmente pela caça ao índio, no Nordeste, região açucareira, foi a criação 

de gado que comandou a adentrada para o interior. Embora como complemento à 

atividade açucareira, a criação de gado se incompatibilizava com esta, que estava fixada 

principalmente nas regiões litorâneas. A atividade criatória, demonstrava uma enorme 

capacidade de penetração e potencializava a ocupação humana de regiões do interior 

nordestino até então desconhecidas, uma vez que a acumulação de capital nesta atividade 

fomentava a uma permanente expansão de terras não ocupadas. 
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A estrutura econômica do Nordeste foi-se cristalizando em torno dessas duas 

atividades: o açúcar e a pecuária, e nem nos momentos de maior crise houve força para 

reorganizar a economia da região ou desenvolver novas atividades produtivas. 

as unidades produtivas, tanto na economia açucareira como na criatória 

tendiam a preservar a sua forma original seja nas etapas de expansão ou 

de contração. Por um lado o crescimento era de caráter puramente 

extensivo, mediante a incorporação de terra e mão-de-obra, não 

implicando modificações estruturais que repercutissem nos custos de 

produção, portanto na produtividade. Por outro lado, a reduzida 

expressão dos custos monetários – isto é, a pequena proporção de folha 

de salários e da compra de serviços a outras unidades produtivas – 

tornava a economia enormemente resistente aos efeitos, a curto prazo, 

de uma baixa de preços. Convinha continuar operando, não obstante os 

preços sofressem uma forte baixa, pois os fatores de produção não 

tinham uso alternativo (FURTADO, 2001, p. 61). 

Embora a procura tanto do açúcar quanto do gado tendesse a diminuir, a 

criação de gado, como derivava principalmente de fatores endógenos, - o aumento da 

população animal, bem como o aumento da força de trabalho que crescia e era alimentada 

ainda pelo declínio da produção de cana – continuou se expandindo. Esta expansão, ia 

porém no sentido oposto à elasticidade da procura, ou seja, a expansão da atividade 

criatória não aumentava a renda monetária. A importância da atividade estava relacionada 

com uma contribuição cada vez maior enquanto atividade de subsistência. A uma 

distância cada vez mais longe do litoral e com uma oferta cada vez mais ampla de carne, 

restava aos donos de gado, a venda do couro14 para a obtenção de renda. 

Quanto mais afrouxava a renda monetária advinda da produção de açúcar, 

maior era a tendência migratória das regiões açucareiras para o interior. Não tivesse 

existido esta possibilidade, Furtado (2001) indica que a estagnação da economia 

açucareira desde o último quartel do século XVII até ao início do século XIX teria 

provocado uma emigração de fatores de produção e acarretado uma estagnação 

demográfica. Pelo contrário, com o fluxo migratório para o interior, a população foi 

crescendo até de forma mais intensa, uma vez que embora muito menos rentável, a 

atividade criatória proporcionava uma alimentação melhor que aquela do litoral 

canavieiro. Não obstante, esse período ficou marcado por um atrofiamento geral da 

economia nordestina e um declínio da renda per capita, na outrora próspera região.  

                                                           
14 Com o declínio da atividade açucareira, a entrada de divisas na região estaria extremamente afetada, o 

que afetaria por sua vez a capacidade de importação de manufaturas, consequentemente foi-se dando ao 

couro, uma utilização cada vez maior enquanto matéria prima. 
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Embora num processo de involução econômica “o setor de alta produtividade 

ia perdendo importância relativa, e a produtividade do sector pecuário declinava à medida 

que crescia.” (FURTADO, 2001, p. 64). A expansão para o interior, assinalava apenas 

um crescimento do sector de subsistência. A dispersão para a pecuária voltada para a 

subsistência, estimulou um retrocesso nas formas de especialização, divisão do trabalho 

e que engessou secularmente a economia nordestina. 

A população pobre nordestina foi assim forçada a adentrar para o interior 

onde o clima era francamente desfavorável. Durante o crescimento da produção 

açucareira foi forçada pelo monopólio das terras litorâneas, mais férteis, que estavam nas 

mãos dos donos de engenho, e na decadência do setor tiveram que assumir atividades de 

subsistência em função da sua exclusão total do modelo de desenvolvimento. Não eram 

mais necessários nem mesmo como mão de obra barata. Historicamente o 

desenvolvimento do Nordeste foi marcado pela exclusão da população pobre, seja no 

litoral ou mesmo nos rincões do sertão.  

1.3 O ciclo da mineração e a interiorização do Brasil 

Com a economia colonial estagnada após a ruina do negócio do açúcar, 

Portugal abandonou a ideia de rentabilizar economicamente a colônia com a produção de 

produtos tropicais. De forma geral, a produção economicamente mais lucrativa estava 

nesse momento concentrada nas mãos dos ingleses e franceses, com as suas colônias a 

tomar a frente produtiva, que para além de se encontrarem mais perto da metrópole, o 

açúcar, por exemplo, encontrava ai condições climatéricas e técnicas superiores àquelas 

aplicadas no Nordeste brasileiro.   

A aparente falta de soluções na agricultura fez a coroa virar-se para a procura 

de metais preciosos. Para este efeito, segundo Furtado (2001) as autoridades portuguesas 

decidiram investir em apoio e formação técnica aos bandeirantes do planalto de 

Piratinga,15 estes já detinham um profundo conhecimento dos sertões interioranos, 

derivado das seculares atividades de captura de índios para alimentar de mão de obra a 

atividade açucareira do Nordeste. 

As primeiras descobertas significativas ocorreram quase dois séculos após a 

chegada dos portugueses. Foram as bandeiras paulistas que andavam no encalço de 

populações indígenas que primeiro depararam com os filões em Minas Gerais, na região 

                                                           
15 Na época pertencente à Capitania de São Vicente e hoje, Estado de São Paulo. 
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de Ouro Preto. O ouro brasileiro, ao contrário da prata peruana e mexicana, não se 

encontrava em grandes minas, mas sim espalhado e depositado no fundo dos rios,16 

abrindo assim a possibilidade de ser explorado por diversos empreendimentos autônomos 

ao mesmo tempo, e abrir várias frentes de exploração de variado tamanho. 

O início do século XVIII foi marcado pela descoberta das primeiras jazidas 

de ouro de tamanho significativo. A estas primeiras, seguem-se ao longo do início do 

século a descoberta de outras com grande potencial extrativo. Ao depararem com tal 

produto, as autoridades portuguesas viraram-se definitivamente para a extração do 

precioso minério. A rentabilidade da indústria de exploração de ouro mostrou-se de tal 

modo lucrativa, que conforme afirma Prado Junior (2004), durante cerca de três quartos 

de século esta será destacada, a grande protagonista da economia da colônia.  

Aumentando progressivamente ao longo de toda a primeira metade do século XVIII, a 

exportação atinge o seu auge por volta do período compreendido entre 1750 e 1760. 

De acordo com Furtado (2001), após as perdas e o enfraquecimento que 

Portugal sofreu nos seus domínios coloniais no período que esteve ligado à Espanha em 

meados do século XVII, o país encontrava-se debilitado e ameaçado. A impossibilidade 

de se manter neutro na nova correlação de forças que se vinha configurando na Europa, 

levou a coroa portuguesa a aliar-se à já consolidada potência e cada vez mais poderosa 

Inglaterra. Este pacto permitiu a Portugal manter-se com alguma autonomia e estabilidade 

nas possessões coloniais, embora com grandes ganhos econômicos para os ingleses, tendo 

eles se beneficiado mais do ouro brasileiro que o próprio Brasil ou mesmo Portugal. Para 

a Inglaterra, o ciclo do ouro brasileiro estimulou fortemente o desenvolvimento 

manufatureiro, facilitou a sua capacidade de importação e possibilitou que o sistema 

bancário inglês ascendesse como principal centro financeiro da Europa. 

O boom da mineração aconteceu num momento em que as antigas atividades 

econômicas de envergadura significativa estavam em franca decadência. A descoberta 

das promissoras jazidas veio reforçar ainda mais o declínio das mesmas, uma vez que o 

investimento e o entusiasmo da coroa se voltaram para a promessa de riqueza refletida no 

ouro encontrado na região central do país em desfavor da reorganização da atividade 

econômica do Nordeste, que havia permitido a criação de uma base sólida no processo de 

colonização.  

Todas as demais atividades entrarão em decadência, e as zonas em que 

ocorrem se empobrecem e se despovoam. Tudo cede passo ao novo 

                                                           
16Ouro de aluvião. 
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astro que se levanta no horizonte; o próprio açúcar, que por século e 

meio representa o nervo econômico da colonização e da sua própria 

razão de ser, é desprezado (Prado Junior, 2004, p. 56). 

O extraordinariamente rápido desenvolvimento da atividade mineradora, fez 

com que logo em meados do século XVIII, a mineração de ouro atingisse o seu apogeu 

em produtividade e dispersão geográfica, com a sucessiva descoberta desses recursos 

naturais.  O impulso minerador trouxe um fôlego e um dinamismo renovador muito 

significativo à colônia, e potenciou também a ocupação demográfica do Centro-Sul. A 

base econômica da economia mineira se localizava entre a serra da Mantiqueira em Minas 

Gerais, passando por Goiás, até o interior do Mato Grosso. Furtado (2001, p. 73) afirma 

que “De Piratinga a população migrou em massa, do Nordeste se deslocaram grandes 

recursos, principalmente sob a forma de mão de obra escrava, e em Portugal se formou 

pela primeira vez uma grande corrente migratória espontânea com destino ao Brasil17.” 

Até à descoberta do ouro, a migração da metrópole para a colônia teria sido sempre 

bastante restrita, sendo que no Nordeste açucareiro, os imigrantes restringiam-se quase 

unicamente a artesãos e trabalhadores especializados na manobra da tecnologia do 

engenho. Em São Vicente, o impulso migratório dado pelo donatário da capitania, não 

teria vingado no que respeita à consolidação de atividades econômicas relevantes até 

então. Já em outras regiões de Norte a Sul do país, foi a coroa a financiar as deslocações 

para fins políticos de ocupação do espaço.  

O caráter da organização econômica em torno da mineração incentivou largos 

contingentes de portugueses a trocarem a metrópole pelo Brasil, atraídos pela 

possiblidade de ascensão social trazida pelo ouro. Para Furtado (2001), embora a base 

econômica fosse a mão-de-obra escrava, ao contrário da economia açucareira, na 

economia mineira os escravos não constituíam a maioria da população e tinham uma 

autonomia muito maior tanto de trabalho, quanto de circulação, ou mesmo com possíveis 

lucros com a atividade.  A estrutura da economia mineira, era já de si mesma extremante 

diferente e muito mais inclusiva que a açucareira. O investimento de capital era também 

desde logo muito menor, bem como a logística e infraestrutura necessária para iniciar a 

atividade. Isso permitia uma maior heterogeneidade social de sujeitos a empreender na 

mineração e eventualmente ter sucesso na atividade. O sujeito poderia trabalhar por conta 

                                                           
17Furtado afirma que a coroa portuguesa chegou a impor fortes restrições à migração nesta época, dado o 

enorme fluxo de interessados em abandonar Portugal. A já reduzida população do país, ameaçava reduzir-

se ainda mais com a febre do ouro e o sonho do enriquecimento. 
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própria como faiscador, por conta de outrem, ou ter a sua própria empresa com um ou 

cem escravos. Ainda sobre a organização da atividade Furtado (2001, p. 76) destaca que 

a empresa mineira não permitia uma ligação à terra do tipo da que 

prevalecia nas regiões açucareiras. O capital fixo era reduzido, pois a 

vida de uma lavra era sempre algo incerto. A empresa estava organizada 

de forma a poder deslocar-se em tempo relativamente curto. Por outro 

lado a elevada lucratividade do negócio induzia a concentrar na própria 

mineração todos os recursos disponíveis. A combinação destes dois 

fatores – incerteza e correspondente mobilidade da empresa, alta 

lucratividade e correspondente especialização – marcam a organização 

de toda a atividade mineira. 

Embora pudesse ser explorado livremente, tendo surgido inúmeras empresas 

dedicadas à exploração aurífera, a coroa portuguesa fiscalizava e assegurava a quinta 

parte do ouro extraído através da ação das superintendências fixadas em cada capitania 

onde fosse encontrado ouro. Este braço da coroa, que tinha como principal função a 

cobrança do tributo, não estava subordinada a nenhum poder colonial e respondia 

diretamente ao governo português. 

A arrecadação do tributo tomou nos períodos de maior produção um caráter 

extremamente violento e repressivo sobre as populações das capitanias que não 

atingissem as taxas fixadas pela coroa. A violência das cobranças era de tal forma 

arbitrária que deu origem a episódios de revolta e sublevação social. A última e mais 

emblemática revolta contra o derrame18 aconteceu em 1788 em Ouro Preto e foi 

organizada por Tiradentes juntamente com personalidades influentes de Minas Gerais, 

em repudio os abusos da coroa. 

Foi já nos finais do século XVIII que a mineração de ouro em grande escala 

começou a entrar em colapso, sendo a principal causa o esgotamento das jazidas. Estas 

teriam sido exploradas por largos contingentes de escravos africanos e sedentos 

mineradores desde o início do século. O que sobrou dessas jazidas havia perdido a 

importância comercial e a rentabilidade para a grande empresa de exploração colonial. 

Da intensa atividade mineradora, nos finais do século XVIII sobrava apenas o garimpo 

de baixa intensidade (PRADO JUNIOR, 2004). 

Para Prado Junior (2004) também os diamantes ocuparam um lugar 

importante durante o século XVIII, correspondente ao período do auge da mineração. 

                                                           
18 Dava-se o nome de derrame à arrecadação da parte em falta. Durante o derrame todos os habitantes da 

capitania produtora de ouro, onde este tivesse sido proclamado eram chamados a colaborar com uma parte 

de seus bens ou rendimentos para atingir o valor exigido pela coroa. Na maioria das vezes o derrame tomava 

a forma de uma violenta extorsão e perseguição. 
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Embora nunca tivesse assumido a importância da exploração aurífera, a exploração de 

diamantes veio também trazer um forte dinamismo à região central do Brasil. Tal como 

no caso do ouro, as melhores jazidas de diamantes situavam-se no estado de Minas Gerais, 

mais precisamente na região da atual Diamantina, chamado na altura de Distrito 

Diamantino. Considera-se esta região como sui geniris, uma vez que não existia poder 

público nem administração local. Nesta área o poder era exercido pelo intendente, 

nomeado pela coroa portuguesa e a respetiva superintendência, que supervisionava, 

organizava e participava da empresa extrativa. 

Descobertas as primeiras jazidas em 1729, a decadência desta extração 

coincide com a da extração de ouro, nos finais do século XVIII. Ao esgotamento das 

jazidas juntou-se a desvalorização das pedras no mercado internacional derivado da 

superprodução e da incapacidade do governo português segurar o preço da mercadoria. 

A exploração mineira, embora tenha fomentado o dinamismo econômico 

durante um determinado período de tempo, o seu desenvolvimento ditou o declínio das 

outras atividades produtivas, o grande legado do empreendimento para o Brasil prende-

se principalmente com o povoamento e a organização econômica da região central do 

país. O ciclo da mineração permitiu ainda o alargamento das dimensões do território, uma 

vez que a penetração na exploração e procura de novas jazidas a isso induziu. Prado Junior 

(2004, p. 64) afirma “em alguns decênios povoa-se um território imenso até então 

desabitado, e cuja área global não é inferior a 2 milhões de km2.”  

Embora o centro do Brasil fosse sendo ocupado à medida que a empresa 

mineradora foi penetrando em busca de novas fontes de recursos, o povoamento fez-se 

de forma esparsa e com grandes áreas não povoadas entre os núcleos populacionais. Uma 

imensa área tão irregularmente ocupada trazia consigo o problema do isolamento e da 

dificuldade de implementação de uma rede de transportes. As dificuldades em cobrir 

grandes distâncias, com complexos sistemas de transporte apoiados em tropas de mulas19, 

bem como o encarecimento dos abastecimentos, favoreciam a que muitas vezes a fome 

se tornasse um problema sério nas regiões do ouro. Porém Furtado (2001, p. 76) 

argumenta que “A elevação dos preços dos alimentos e dos animais de transporte nas 

regiões vizinhas constituiu um mecanismo de irradiação dos benefícios econômicos da 

mineração”. 

                                                           
19 Furtado (2001, p. 76) argumenta que as tropas de mulas constituíam a verdadeira infraestrutura de todo 

o sistema, uma vez que eram essas tropas que ligavam e abasteciam os longínquos núcleos de povoamento 

que iam surgindo na expansão mineradora. Ligavam o litoral ao interior do país e vice-versa. 
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Não só a estrutura econômica da colônia e a sua população sofreram 

modificações neste período. Também em 1763 a capital da colônia migrou de Salvador 

para o Rio de Janeiro, de forma a potenciar uma comunicação mais rápida e eficiente 

entre as minas e a metrópole. Furtado (2001) sustenta que embora a riqueza gerada pela 

economia mineira fosse inferior àquela gerada pela economia açucareira, esta 

concentrava maiores potencialidades de desenvolvimento interno. Sendo a concentração 

de renda muito menor em consequência do grande número de população livre 

estabelecida em núcleos urbanos ou semi-urbanos, seria bem mais significativa a procura 

de bens de consumo corrente ao invés de produtos de luxo, que também por sua vez eram 

mais dispendiosos dada a maior distância dos portos. 

O ciclo do ouro contribuiu para a descentralização da riqueza concentrada até 

então no complexo açucareiro, para o aumento da população, e para a consolidação da 

ocupação do Brasil cada vez mais em direção ao interior do continente. O destino último 

desse ciclo de riqueza gerado pela mineração foi principalmente Inglaterra, que estava 

em plena Revolução Industrial. O desenvolvimento das manufaturas no Brasil continuava 

altamente atrofiado, sendo que em 1785 a coroa proíbe mesmo qualquer atividade 

manufatureira ali. Furtado (2001) argumenta que o ouro brasileiro era o principal fator a 

entorpecer o desenvolvimento das manufaturas, primeiro em Portugal que não fez 

investimentos em técnicas da manufatura, iludido pela momentânea prosperidade gerada 

pelo ouro brasileiro, e consequentemente na colônia, por falta de imigrantes 

especializados. O ouro do Brasil permitiu a Portugal transferir o impulso manufatureiro 

para Inglaterra, que para além do ouro que acumulava em troca das manufaturas, 

beneficiava-se assim do altamente lucrativo mercado metropolitano e colonial português, 

em franca expansão. 

Não obstante o irrelevante dinamismo manufatureiro gerado pela mineração 

na colônia, Prado Junior (2004) destaca que toda a grande região Cento-Sul, alavancado 

pela mineração assume entre as demais regiões, preponderância e destaque. A 

necessidade de dar resposta ao abastecimento da tendencialmente crescente população 

envolvida na atividade mineradora, gerou um grande estimulo na economia interna, com 

o desenvolvimento da agricultura e pecuária principalmente nas regiões de Minas Gerais, 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

De forma superior ao ocorrido com a lavoura do açúcar no Nordeste, que 

potenciou o surgimento de algumas atividades econômicas acessórias, a dinâmica 

mineradora favoreceu a expansão de diversas atividades que no início, complementares a 
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ela, mais tarde se tornaram tendencialmente cada vez mais importantes e mais autônomas. 

Destaque para o cada vez mais amplo aproveitamento de terras e rebanhos principalmente 

no Sul. Esta região se especializou na criação de gado de corte e animais de carga, 

ultrapassando esta atividade rapidamente a qualidade de mera atividade de subsistência e 

alcançando uma importância econômica cada vez maior, com o gado a atingir preços 

excepcionalmente elevados no mercado interno. Também no Nordeste se fez sentir o 

revigorante impacto da valorização do gado com o aumento da procura nas regiões de 

mineração.  Embora de forma menos impactante que no sul, a empresa mineira acabou 

por estender de alguma forma também os benefícios econômicos a essa deprimida região.  

O grande legado econômico para o Brasil do período da mineração foi sem 

dúvida o de ter induzido e forçado a modernização das relações econômicas entre as 

diversas regiões, permitindo assim que iniciassem novas etapas de desenvolvimento.  

Um exemplo elucidativo, que demonstra as articulações entre as várias 

regiões do país através dos efeitos do centro dinâmico da economia mineira, foi o do 

comércio de mulas que compunham as tropas de transporte de carga e abastecimento. 

Segundo Furtado (2001) a região do Rio Grande do Sul, se especializou na criação deste 

animal. Todos os anos os criadores faziam subir dezenas de milhares desses animais para 

São Paulo, para ai serem vendidos para as demais regiões do país. Temos pois, durante o 

século XVIII dois polos econômicos com potencial articulador no Brasil, o núcleo 

açucareiro, que embora decadente ainda mobilizava significativamente a pecuária 

nordestina, e o núcleo minerador, vinculado à pecuária do sul. O rio São Francisco 

conectava os dois polos. Entre ambos os núcleos, prosperou também uma atividade 

pecuária que se iria alimentando dos dois mercados. Já o Maranhão, que representaria um 

terceiro núcleo, embora de menor importância, associava-se também ao núcleo açucareiro 

nordestino através do gado. 

O esgotamento das reservas de ouro fez com que a atividade conhecesse uma 

rápida decadência. Decadência que se estendeu também às restantes atividades 

econômicas que se tinham articulado e giravam tendencialmente em torno do fator 

minério. A partir dos finais do século XVIII a região central do país conhece uma 

extraordinária retração econômica, bastante semelhante à ocorrida no Nordeste aquando 

a queda do preço do açúcar no mercado internacional.   

Neste caso, como na economia pecuária do Nordeste, a expansão 

demográfica se prolongará num processo de atrofiamento da economia 

monetária. Desta forma, uma região cujo povoamento se fizera dentro 
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de um sistema de alta produtividade e em que a mão-de-obra fora um 

fator extremamente escasso, involuiu numa massa de população 

totalmente desarticulada, trabalhando com baixíssima produtividade 

numa agricultura de subsistência (PRADO JUNIOR, 2001, p. 86). 

No Nordeste a indústria açucareira se revelou extremamente inflexível em 

introduzir modificações que tivessem permitido modernizar a estrutura escravocrata e 

altamente concentradora de riqueza da lavoura. Já na região do central, a riqueza gerada 

pelo ouro e as articulações entre regiões também não lograram a fortalecer-se por conta 

da inexistência de investimento em atividades produtivas que pudessem continuar 

prosperando mesmo após esgotadas as reservas de ouro. Furtado (2001) aponta que, 

mesmo no final do século XIX, com uma população de 3 milhões de habitantes, dentro 

dos quais 2 milhões eram cidadãos livres, a renda per capita atingiria o valor mais baixo 

desde o início do período colonial. 

1.4 Retomada agrícola: O ciclo do café e a nova reconfiguração política  

Após o declínio da mineração nos finais do século XVIII, tomou corpo um 

novo ciclo de produção na colônia: o algodão - este, tal como todos os outros ciclos 

produtivos que o precederam, foi impulsionado pela valorização do produto nos mercados 

externos. A procura externa apresentava-se como o único motor de uma atividade 

econômica de dimensão significativa. Com a decadência da mineração, também a lavoura 

da cana ganhou novo folego e volta. Principalmente no Nordeste, a atividade atingiu 

níveis elevados de produção, muito em consequência do colapso da produção açucareira 

da colônia francesa haitiana. 

Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra nos finais do século 

XVIII, e com a invenção do tear mecânico, o algodão passou a ser uma das principais 

matérias-primas a alimentar as nascentes industrias inglesas. De forma a complementar a 

insuficiente produção de algodão que chegava do Oriente, a terra virgem da América 

passou a ocupar um papel importante na resposta à demanda pela matéria-prima em 

questão.  

Embora o seu cultivo e utilização já ocorresse no Brasil, a sua produção era 

insipiente e sem relevância econômica. Segundo Prado Junior (2004) as primeiras 

remessas de algodão para o exterior saíram do Maranhão e Pernambuco já em 1760, sendo 

que Bahia e Rio de Janeiro iniciaram também a sua produção em escala. Furtado (2001) 

admite mesmo que o Maranhão seria nos últimos decênios do século XVIII o único núcleo 
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de colonização que conhecera dinamismo e prosperidade, derivado à sua produção de 

algodão altamente capitalizada e competitiva. 

O Maranhão alcançou no início um dinamismo superior às outras regiões na 

produção de algodão, e só mais tarde perdeu o lugar para a Bahia e Pernambuco. Estas 

duas regiões detinham à época já um potencial superior em recursos e capitais disponíveis 

para a produção algodoeira. Dada a rentabilidade da cultura, a produção expandiu-se de 

Norte a Sul, bem como para o interior do país.  

Os preços do algodão no entanto começaram a cair no mercado internacional 

devido ao volume de produção e melhoramento das técnicas utilizadas na América do 

Norte. A produção no Brasil reduziu-se assim significativamente, restando, já sem grande 

dinamismo apenas o Nordeste e o Maranhão como produtores. 

Bem como a cultura da cana, que voltava também nesta fase a reerguer-se, a 

cultura de algodão tomaria conta de lavouras imensas trabalhadas por escravos. As duas 

monoculturas pecavam pelo atraso da sua técnica e desenvolvimento. A lavoura da cana 

e o processamento do açúcar já haviam conhecido em outra regiões das colônias 

portuguesas consideráveis avanços técnicos, porém no Brasil estas técnicas conheciam 

ainda uma reduzida modernização. Segundo Prado Junior (2004) muito excepcionalmente 

se usava a força hidráulica. Nenhuma outra fonte de energia era aplicada naquele tempo 

para além da força humana ou a força animal. Caio Prado (2004, p. 90) critica o “ínfimo 

nível técnico” da agricultura brasileira, apontando que 

o responsável por tal estado  de coisas é naturalmente o sistema geral 

de colonização, fundado no trabalho ineficiente e quase semi-bárbaro 

do escravo africano  (…)  [a] natureza do colono português, e sobretudo 

no regime político e administrativo que a metrópole impôs à sua 

colônia. 

O surto agrícola que o Brasil conhece nesta altura, originou um quantitativo 

desenvolvimento do sector, com praticamente todos os produtos agrícolas a conhecerem 

uma alta de preços favorável. Derivado das excepcionais condições climatéricas e da 

proximidade dos portos, foi novamente o litoral que voltou a prosperar na agricultura. 

Também as regiões interioranas e centrais do sertão ou de mineração começaram a 

desenvolver novas atividades. Embora existisse alguma atividade agrícola, as condições 

geográficas e a distância dos portos não favoreciam de sobremodo o desenvolvimento 

agrícola em grande escala, sendo pois, a criação de gado a atividade que continuou a 

introduzir dinamismo além do litoral. Sendo uma mercadoria que se auto transporta, o 

obstáculo do transporte era assim suprindo em parte. Nesta reconfiguração econômica do 



44 

 
 

Brasil, continuava cada vez mais a ganhar espaço o Sul, que continuava a especializar-se 

na criação de gado. Para Prado Junior (2004, p.86) ocorre uma “inversão do movimento 

colonizador, no sentido do interior durante o séc. XVII e sobretudo o séc. XVIII, de 

retorno para o litoral dos fins deste [século]em diante.” 

No avanço da fronteira agrícola, continuavam a ser usados os mesmos 

processos predatórios e destrutivos do início da colonização. As queimadas, 

desflorestamentos, esgotamento dos solos e a formação de desertos como consequência 

da insistência na monocultura (principalmente em volta dos engenhos, uma vez que estes 

necessitavam de grandes quantidades de lenha para combustível) sucediam-se a um ritmo 

cada vez mais galopante, com graves prejuízos para as florestas e matas do Brasil. A 

agricultura predominantemente extrativa deixava a sua marca. 

Não obstante dos efeitos positivos que se voltavam a sentir na economia da 

colônia, impulsionada pela retomada da agricultura e pela conjuntura favorável que 

principalmente a cana e o algodão conheciam, foi a produção de café a imprimir na 

economia e na sociedade brasileira uma verdadeira revolução econômica e social. 

Antes de tecer qualquer consideração sobre a produção de café e seus 

impactos, há que dar atenção antes de mais, aos acontecimentos políticos da primeira 

metade do século XIX que marcaram decisivamente os rumos da colônia, e que por sua 

vez estenderam os seus efeitos à economia e à sociedade brasileira em geral. 

Os efeitos da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII 

levaram ao surgimento de uma nova forma de organização da economia a nível global: o 

capitalismo industrial.  Este por sua vez exerceu forte pressão sobre o pacto colonial. O 

pacto pressupunha a exclusividade do comercio com as colônias por parte da respectiva 

nação colonizadora. De todas as potências coloniais da época, Portugal e Espanha seriam 

aquelas em quem essas mudanças repercutiram mais negativamente, uma vez que todo o 

seu comércio se baseava no exclusivismo com as colônias. O capitalismo comercial 

começou assim a ser fortemente atacado pelas restantes potencias coloniais, encabeçadas 

pela Inglaterra, que já com consideráveis avanços no desenvolvimento industrial, e com 

uma envergadura cada vez maior na economia europeia, ambicionavam e precisavam de 

novos mercados para colocar os seus produtos, até então fechados pelo pacto colonial. O 

fato do industrial não conseguir alcançar os mercados coloniais, até então fechados ao 

monopólio da respetiva metrópole, leva, segundo Prado Junior (2004, p.124) a que os 

industriais se posicionassem por “um comércio absolutamente livre, que estabeleça um 
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maior intercâmbio possível, seja por quem for, nacional ou estrangeiro, entre sua 

produção e seus mercados mundiais.” 

Os países Ibéricos viviam um período de estagnação e absoluta dependência 

do respetivo monopólio comercial de comércio com as colônias. A inexistência de 

desenvolvimento industrial ou de capacidade transformadora da economia interna, fazia 

das ambições do capital industrial uma séria ameaça, à qual as decadentes potências não 

tinham condições de se contrapor. Esta incapacidade de oposição se repercutiu mais tarde 

na independência das colônias na América. 

Prado Junior (2004) refere que a abertura econômica e a possibilidade de 

negócio com outros países se revelou para o Brasil um extraordinário acontecimento, uma 

vez que até então, o país estava preso a uma nação empobrecida e parasitária e que inibia 

o desenvolvimento econômico através de leis altamente restritivas à produção 

manufaturas que pudessem afetar o seu comércio monopolístico. 

Para o Brasil, a conjuntura externa era cada vez mais propicia à ruptura com 

Portugal. Em 1807, Portugal foi invadido pelas tropas francesas em decorrência da 

desobediência à ordem dada por Napoleão de Bloqueio Continental, que previa que todas 

as nações europeias fechassem os seus portos ao comércio inglês.  A invasão francesa 

motivou a família real portuguesa a procurar refúgio na colônia brasileira, transferindo-

se para o Rio de Janeiro com mais 10.000 pessoas entre corte e funcionários.  

Num quadro em que a família real se encontra no Brasil, e com Portugal (o 

único “parceiro” comercial) ocupado pelos franceses, de forma natural se cortaram os 

laços comerciais entre a metrópole e a colônia. Promulgou-se ao mesmo tempo um 

decreto que declarava a abertura dos portos brasileiros a todos os países, rompendo desta 

forma com três séculos de dominação comercial portuguesa, que tanto freou e manipulou 

parasitariamente o desenvolvimento de forças produtivas na colônia.  Furtado (2001) 

sustenta que de forma a salvaguardar a sua sobrevivência enquanto potência colonial, 

Portugal transferiu para a colônia brasileira os compromissos que haveria assumido com 

a Inglaterra, para esta reconhecer a sua debilitada legitimidade após a fuga atribulada da 

casa reinante. Desta forma, os ingleses surgiram como os principais parceiros e 

beneficiários da abertura comercial da colônia.  

O Brasil assinou importantes acordos comerciais com as principais potências: 

Inglaterra (1810) e França (1815), arredando quase por completo o desgastado e pouco 

competitivo comércio português das suas costas. O Brasil começou ai a beneficiar de uma 

dinâmica comercial mais favorável, uma vez que, passou a estar integrado incluída nos 
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principais circuitos comerciais da época. Não obstante dos benefícios da abertura 

comercial, o governo brasileiro deparou-se com sérios problemas financeiros fruto da 

baixíssima tarifa aduaneira de 15% ad valorem. 

Para tornar o Brasil um ponto comercial de crescente importância, contribuiu 

o fato de que, mesmo após a expulsão dos franceses de Portugal, a família real portuguesa 

deixou-se ficar pelo Rio de Janeiro até 1821. A prolongada estadia da corte portuguesa 

no Brasil, transformava o Rio de Janeiro em sede “política, administrativa, econômica e 

financeira da monarquia [portuguesa]” por 13 anos, entre 1808-1821, e embora estivesse 

debilitada, ainda administrava vastas possessões coloniais. (Prado Junior, 2004, p. 130) 

Esta especificidade fez com que o Rio de Janeiro se tornasse cada vez mais uma cidade 

de referência na América do Sul. A presença da família real aglutinava à capital uma série 

de embaixadas diplomáticas e comerciais, e exercia também um estimulo bastante 

positivo sobre a economia, e modernização da cidade e da região. 

Segundo Prado Junior (2004) os eventos acima referidos, não só libertaram o 

Brasil para uma nova etapa de seu desenvolvimento econômico autônomo: o Brasil abriu-

se ao mundo, construíram-se estradas, reformaram-se portos, introduziram-se novas 

culturas vegetais e avançaram-se em técnicas da mineração, mas a principal consequência 

da vinda da família real, foi a quebra dos grilhões da dependência econômica com 

Portugal. 

A crescente configuração de uma situação de independência econômica face 

a Portugal, favorecia o aumento da influência inglesa junto da jovem nação. Os ingleses 

beneficiavam de uma taxa altamente favorável para o escoamento da sua produção para 

o Brasil. Já os preços dos produtos agrícolas conheceram uma baixa significativa, criando 

sérias dificuldades ao escoamento dos produtos brasileiros, ao mesmo tempo que os 

ingleses tentava impor o fim do tráfico de escravos. Com técnicas agrícolas atrasadas, a 

mão de obra escrava era o diferencial que permitia aos produtos brasileiros serem 

colocados no mercado internacional amortecidos e a um preço relativamente competitivo. 

A extremamente forte posição inglesa no Brasil, fruto dos acordos feitos com 

Portugal antes da independência e que mais tarde seriam transferidos para o governo 

brasileiro, e através de novos acordos firmados após a independência em 1822, a 

Inglaterra gozava de uma posição altamente vantajosa no Brasil. Segundo Furtado (2001)  

Os privilégios concedidos à Inglaterra criaram sérias dificuldades 

econômicas (…) Estas dificuldades por um lado, reduziram a 
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capacidade de ação do poder central e, por outro, através do 

descontentamento, criavam focos de desagregação territorial. 

Apesar do significativo aumento do volume de negócios e das interações 

comerciais com o exterior possibilitado pelos novos “parceiros”, o saldo da balança 

comercial brasileira foi quase sempre negativo. O défice comercial colocava sérios 

problemas de liquidez. Para fazer frente a esse problema recorrer-se com frequência a 

empréstimos públicos contraídos no estrangeiro.  

O défice na balança comercial foi também um sintoma do aumento de bens 

importados. Este aumento nas importações deveu-se à qualidade superior dos produtos e 

ao preço competitivo dos bens manufaturados que chegavam ao Brasil, contra os quais a 

produção artesanal local não tinha a mínima hipótese de concorrência. O livre mercado, 

a um curto prazo, acarretou consequências negativas para os artesãos e “industriais” 

brasileiros.  Outro fator que estimulou as importações foi a presença da corte portuguesa 

na capital. Esta trouxe um padrão de moda, luxo e ostentação à sociedade brasileira 

desconhecido até então, padrão este que foi também suportado essencialmente com 

recurso a bens importados. 

Embora com um caráter estrutural diferente, o Brasil adentrou novamente em 

uma teia de dependência em relação às potências europeias, seja no que respeita ao 

abastecimento da colônia, seja no que se refere à contração de empréstimos. Já mesmo 

após a independência (1822), o país deparava-se com uma onda de agitação social 

bastante significativa, apontando culpa às potências estrangeiras pela degradação e 

engessamento da economia brasileira. 

Os 40% da receita que segundo Prado Junior (2004) o serviço da dívida 

absorvia em meados do século XIX, é ilustrativo do desiquilíbrio e a instabilidade das 

contas públicas do jovem governo imperial.  

Embora com muitos constrangimentos iniciais derivados de tão brusca 

mudança, é inquestionável que primeiro a abertura dos portos, depois a independência, 

face a Portugal, as investidas contra a escravatura, vão deixando uma marca no tecido 

social e econômico da sociedade brasileira. A base econômica porém continuava assente 

sobre a produção e exportação de produtos primários com o café a adquirir um destaque 

e importância cada vez maior na economia.  

No que respeita a industrialização, Furtado (2001) aponta que para além das 

dificuldades inerentes ao declínio do consumo, ainda abalado pela queda da renda do 

período da mineração, existiam ainda os entraves colocados pelos ingleses no que respeita 
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à exportação de maquinaria. Internamente, existia ainda a resistência dos grandes 

latifundiários e proprietários agrícolas - escravistas e altamente conservadores,- em 

introduzir mudanças que beneficiassem outra atividade econômica.  

Tanto a lavoura do algodão como a da cana, referidas anteriormente, cedo 

começaram a perder o fôlego e a dinâmica que conheceram no período pós mineração, 

devido à desfavorável conjuntura do mercado internacional. Internamente, as lavouras do 

Nordeste começavam a depara-se com escassez de mão de obra em consequência da 

proibição do tráfico de escravos imposta pela Inglaterra. Esta pressão só teve um resultado 

efetivo em 1850 quando o Estado brasileiro realmente demonstrou firmeza na 

implementação da lei que proibia o tráfico de escravos e na punição aos traficantes. Ao 

mesmo tempo que as antigas lavouras entravam em decadência, o café, no Centro-Sul 

tomava cada vez mais fôlego na primeira metade do século XIX. As consequências desta 

mudança favoreceram geograficamente a região Centro-Sul do país. Como aponta Prado 

Junior (2004, p. 157)  

O renascimento agrícola iniciado em fins do séc. XVIII e grandemente 

impulsionado, como vimos, depois da abertura dos portos e da 

emancipação política do pais, favorece, sobretudo de início, as regiões 

agrárias mais antigas do Norte: as províncias marítimas que se 

estendem do Maranhão até à Bahia. (…) Mas este surto no Norte 

brasileiro não durará muito; já na primeira metade do séc. XIX o 

Centro-Sul irá progressivamente tomando a dianteira das atividades 

econômicas do país. E na segunda, chega-se a uma inversão completa 

de posições: o Norte estacionário, senão decadente; o Sul, em primeiro 

lugar, em pleno florescimento.  

O café, principal fator de florescimento da região Centro-Sul, embora já fosse 

produzido de Norte a Sul do país, a sua produção não tinha impacto significativo na 

balança comercial, uma vez que era uma cultura dirigida ao consumo doméstico interno. 

Segundo Prado Junior (2004) foi no decorrer do séc. XVIII que o café adquiriu estatuto 

de produto de luxo no ocidente e consequente importância comercial. Devido à febre 

mineradora no Brasil, o café só conheceu um investimento na produção em grande escala 

nos princípios do séc. XIX. A exportação do produto representava segundo Furtado 

(2001) 18% do total das exportações já no primeiro decênio após a independência, logo 

atrás do açúcar e do algodão. 

Inicialmente, no Rio de Janeiro, onde começou a ser produzido em larga 

escala, o café encontrou ali ótimas condições para o seu desenvolvimento, tanto em 

relação ao solo montanhoso como em relação ao clima. Como provam os dados 

levantados por Prado Júnior (2004), a produção de café aumentou exponencialmente: 
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passando das 3.178 milhares de sacas de 50 kg entre 1821-30 para 10.430 milhares de 

sacas no decênio seguinte, e atingindo a produção de 51.631 milhares de sacas no decênio 

compreendido entre 1881-90. 

Devido à sensibilidade da planta, e da necessidade de solos férteis e condições 

climatéricas estáveis, o café não prosperou nem a Norte nem no Nordeste. Essas regiões 

não reuniam condições favoráveis ai desenvolvimento em escala dessa cultura. Embora 

se tenha produzido café nessas regiões o volume e o lucro da produção nunca foram 

significativos se comparados com a produção da região Centro-sul, onde Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo concentraram as maiores e mais rentáveis 

produções de cafeicultura do Brasil. Estas regiões não só beneficiavam de um afluxo de 

mão de obra desocupado da economia mineira como beneficiava da proximidade dos 

portos para escoar a produção. 

A gestação da economia cafeeira principalmente a partir do terceiro quartel 

do século XIX, permitiu, segundo Furtado (2001, p. 114) a “formação de uma nova classe 

empresária que desempenhara um papel fundamental no desenvolvimento subsequente 

do país”. Com o Rio de Janeiro a afirmar-se como principal mercado consumidor do país, 

o abastecimento da região passou a mobilizar grande parte dos produtores rurais do sul 

de Minas Gerais, permitindo a estes por sua vez também capitalizarem e mais tarde se 

posicionarem na frente de expansão de café. 

Como consequência do investimento e da rentabilidade da cultura do café, 

estas regiões acima referidas conseguiram atrair e concentrar um volume de riqueza 

considerável em relação às demais regiões do país. A formação da economia cafeeira 

comportava características muito distintas da secular lavoura açucareira localizada no 

Nordeste do país. Segundo Furtado (2001, p. 115)  

Na época de formação da classe dirigente açucareira (…) as fases 

produtiva e comercial eram rigorosamente isoladas, carecendo os 

homens que dirigiam a produção de qualquer perspectiva de conjunto 

da economia açucareira. As decisões fundamentais eram todas tomadas 

na fase comercial. Assim isolados, os homens que dirigiam a produção 

não puderam desenvolver uma consciência clara de seus próprios 

interesses. Com o tempo foram perdendo sua verdadeira função 

econômica, e as tarefas diretivas passaram a constituir simples rotina 

executada por feitores e outros empregados. 

O que sobra no decorrer do século XIX da “vanguarda econômica brasileira” 

do século XVI e XVII é nas palavras de Furtado (2001, p. 115) é “uma classe de rentistas 
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ociosos, fechados num pequeno ambiente rural, cuja expressão final será o patriarca 

bonachão que tanto espaço ocupa nos ensaios dos sociólogos nordestinos do século XX.” 

Já no que respeita à formação da elite cafeeira, esta deu-se em condições 

completamente distintas: Segundo Furtado (2001) esta elite seria composta por indivíduos 

com experiência comercial que conjugariam as etapas de produção e comercio. Esta elite 

estava ocupada em todas as fases do processo produtivo, logístico e comercial e 

beneficiava ainda de uma proximidade com a capital do país, o principal centro de 

influências. 

A própria força de trabalho utilizada na lavoura, foi passando com relativa 

naturalidade da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada após a proibição do 

tráfico e a abolição da escravatura. A força braçal foi chegando não só da região 

mineradora decadente, mas também foi incentivada a migração. Chegou ao Centro-Sul 

um número muito significativo de famílias principalmente da Europa para dar resposta à 

demanda de trabalho que existia nas plantações de café, que se foram abrindo ao longo 

de todo o século XIX. 

Por sua vez, também a região amazônica, segundo Furtado (2001) verificava 

uma significativa chegada de migrantes oriundos do Nordeste por conta da expansão da 

extração de borracha. A borracha era uma matéria-prima bastante valorizada e procurada 

pelos países em industrialização. Esta penetração permitiu de alguma forma dar solidez 

ao já posterior núcleo de extração de produtos florestais no Pará. Para além do Pará, 

também o Acre e o Amazonas conheceram um significativo fluxo de migrantes oriundos 

da deprimida economia nordestina. 

Com o café a assumir um papel de cada vez mais relevante na economia 

brasileira, se estabeleceram e abriram-se também novas ligações políticas e comerciais 

no Brasil. Os EUA ainda na primeira metade do século XIX destacavam-se como o 

principal comprador do café brasileiro. Para Furtado (2001, p.38) “Essa ligação e a 

ideologia nascente de solidariedade continental contribuem para firmar o sentido de 

independência vis-á-vis da Inglaterra,” contribuíram para que em 1842 quando expira o 

tratado comercial assinado em 1827 entre a Inglaterra e o Brasil, este não fosse renovado. 

O resultado da resistência às fortes pressões inglesas possibilitou ao Brasil aumentar o 

poder financeiro do governo central, chegando a receita a duplicar no decênio após a 

vigência do tratado. 

A primeira metade do século XIX marcou efetivamente a grande fase de 

transição política. Após a chegada da família real, a abertura comercial, a independência, 
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e o reconhecimento internacional, o Brasil foi-se consolidando enquanto Estado 

independente, autônomo e reconhecido. 

Na ótica de Furtado (2004), embora o passivo político colonial estivesse 

saudado, a estrutura econômica do Brasil em meados século XIX não assinalava grandes 

diferenças da dos três séculos precedentes. Esta continuava a basear-se na mão de obra 

escrava que imobilizara até então qualquer avanço industrializante significativo. Foi a 

expansão do café a configurar o momento de transição econômica, e foi na segunda 

metade do século XIX, que se alteraram as fundações do sistema econômico, sendo uma 

das principais, o emprego de mão de obra assalariada em detrimento da escrava. 

Até o terceiro decênio do século XX, é no café que assenta a máquina 

econômica do Brasil. Segundo Prado Junior (2004) o produto chegou a alcançar mais 

70% do valor das exportações, tornando-se o país o maior produtor de café do mundo. 

Embora uma grave crise econômica (1929) tenha terminado repentinamente com a 

competitividade do produto nos mercados internacionais, durante três quartos de séculos 

o café prosperou no Centro-Sul, e com ele prosperou aquela região.  O Centro-Sul 

arrecadou de vez para si o papel de centro de dinamismo econômico social do país, 

acabando por se destacar dentro dele São Paulo, que não só destronaria o Rio de Janeiro 

de principal produtor de café, mas também de lugar de influência. A elite paulista assumia 

progressivamente os destinos do país, com ela prosperava toda a região Sudeste. O 

próprio Sul, beneficiou bastante da influência do café, uma vez que recebeu grandes 

contingentes de migrantes europeus. Estes migrantes adaptaram-se bem às novas 

exigências da sociedade no concerne à sua adaptação ao meio, bem como ao 

aproveitamento dos recursos naturais para produzir e prosperar. Já o Nordeste, em franca 

decadência econômica e social, não se afigurava como um destino atrativo para os novos 

migrantes, a região apresentavam sérias dificuldades em contornar as limitações que 

foram impostas ao trabalho escravo, com a proibição do tráfico em 1850 e a abolição 

definitiva em 1888.  

Abriu-se um abismo cada vez maior no país: de um lado uma região que 

prosperava, onde despontava uma nova elite sedenta de influência, e do outro as velhas 

elites açucareiras e algodoeiras do Norte e do Nordeste, que foram perdendo cada vez 

mais a influência política nos destinos da nação. Conservadoras, dependentes e avessas à 

mudança foram resistindo à mudança e à inovação. Cada vez mais empobrecido em 

relação à parte Sul do país, a parte Norte, não obstante da prosperidade que o ciclo da 

borracha proporcionou entre os finais do século XIX e o início do século XX, foi-se 



52 

 
 

constituindo no geral como uma região dramaticamente subdesenvolvida e longe da 

prosperidade.  

Torna-se evidente que foi principalmente a competição capitalista, guiada 

pelos interesses do capital europeu que desencadeou os principais processos econômicos 

ocorridos de forma desigual nas regiões brasileiras até ao século XX. No deslocamento 

de capitais do Nordeste a região central do país aquando a descoberta do ouro, e 

posteriormente deste para o Sudeste e o Sul não existiu nenhuma motivação nacionalista 

ou desenvolvimentista de elites brasileiras. A explicação para a região Sudeste e todo o 

grande Centro-Sul, apresentarem índices de crescimento superiores ao restante do país 

prende-se com o fato de serem essas as regiões que concentravam as atividades 

econômicas de maior relevo quando da independência. Foi a elite essencialmente cafeeira 

e paulista, que na altura estava em melhores condições para assumir o processo de 

desenvolvimento autônomo do país. O reflexo, foi uma ainda maior concentração de 

riqueza naquela região.   

O século XX foi marcado por acontecimentos extremamente importantes, 

sendo a revolução capitalista o mais determinante. Esse século foi, não só aquele em que 

o Brasil se afirmou como uma unidade nacional consolidada, mas é também um período 

marcado por grandes mudanças e rupturas.  
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CAPÍTLO II 

O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL NO SÉCULO XX 

 

 

No capítulo anterior ficou evidente como o colonialismo mercantil-escravista 

e o imperialismo industrial do período colonial, criaram amarras e dificuldades ao 

desenvolvimento de uma sociedade equilibrada do ponto de vista econômico e social, 

bem como regionalmente integrada. Bresser-Pereira (2015, p. 38) em “A construção 

política do Brasil” que retoma, entre outras, as canônicas interpretações sobre o Brasil20 

de Celso Furtado e Caio Prado Junior21, evidencia, na mesma linha que Prado Junior 

(2004) e Furtado (2001) que 

a colonização portuguesa definida pelo exclusivismo colonial (O 

monopólio de Portugal do comércio externo brasileiro) foi também um 

obstáculo maior ao desenvolvimento do Brasil porque o governo 

português agiu de forma deliberada contra ele, seja não criando 

universidades aqui, seja exercendo o monopólio do comércio, seja 

impedindo formalmente qualquer atividade industrial. 

Tanto a elite do período imperial (1882-1889) quanto aquela da Primeira 

República (1889-1930) continuavam a ser elites essencialmente ligadas ao latifúndio 

exportador. A elite que ascende ao poder com a implantação da república organizou-se 

num pacto, no qual já sob uma nova forma de organização política, ocorreu uma 

descentralização do poder. Os governadores de província passavam a gozar de uma maior 

autonomia política e administrativa.   

2.1 A herança social e política do período imperial e da Primeira República: Raízes 

da revolução capitalista brasileira 

A então elite governante republicana, encontrou uma importante base de 

apoio na burocracia pública que se vinha constituindo à medida que se consolidava o 

aparelho de Estado. Bresser-Pereira (2015) afirma que os interesses destes quadros 

estavam intimamente ligados à persecução dos interesses das elites latifundiárias 

exportadoras.  

                                                           
20 O autor não considera superadas as análises teóricas clássicas, mas acredita que não foi elaborada, depois 

da primeira metade do século XX mais nenhuma análise de caráter global da sociedade brasileira, que 

analisa-se de forma abrangente o período subsequente. 
21 Celso Furtado “Formação Econômica do Brasil” (1958) e Caio Prado Junior “Formação do Brasil 

contemprorâneo” (1942) foram entre as obras clássicas aquelas que alicerssaram até aqui o presente 

trabalho, uma vez que são aquelas que mais valorizaram os aspetos relacionados com a formação economica 

e regional do Brasil. 
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Dado o pesado legado da condição de colônia escravocrata, bem como a 

subordinação das elites brasileiras à cultura europeia, existiram dificuldades na criação 

de um projeto de nação de caráter nacionalista que visasse superar a atrofiada economia 

dependente alicerçada na exportação primária. Neste quadro, a sociedade brasileira era 

composta essencialmente por agregados rurais extremamente pobres, expropriados da 

terra e deserdados de quaisquer direitos sociais. O Estado brasileiro do início do século 

XX configurava-se como um Estado patrimonialista, dentro, e a partir do qual, as classes 

dominantes subvertiam a missão de gerir e governar o país fazendo uso do mesmo para 

garantir seus interesses particulares.  

Não obstante os graves problemas sociais do Brasil da captura da esfera 

pública pela esfera privada, Bresser-Pereira (2015, p.59) considera o período do Império 

até a Velha República, como momento da formação do Estado brasileiro, ou seja 

a construção de um sistema constitucional legal e da burocracia 

patrimonialista responsável pela garantia dessa ordem e a integração do 

território nacional (…) estender as leis do Estado a toda a população e 

impedir o fracionamento político-territorial.  

 Segundo o mesmo autor esse período se constitui em um ciclo denominado 

“Ciclo de Estado e Integração Territorial”, o qual foi dominado por uma coalizão de 

classes oligárquicas ligadas ao latifúndio, elites dependentes (importadoras e 

exportadoras) e a burocracia (patrimonialista) nascente. Fala-se de formação do Estado e 

não da nação, pois a consolidação do Estado sobre o território brasileiro era uma questão 

enfrentada pela sociedade brasileira ainda em formação. A população do Brasil dispersa 

por um território imenso não podia ser considerada como pertencente uma nação. O 

Estado patrimonialista, pelo contrário, já era uma realidade herdada dos portugueses. 

a integração [territorial[ não existia nem no plano material nem nos 

valores e crenças. As dificuldades de comunicação e transporte eram 

imensas. As revoluções que buscavam autonomia das províncias, as 

rebeliões de escravos, o surgimento de jagunços ou senhores de guerra 

que dominavam amplas regiões eram problemas constantes 

(BRESSER-PEREIRA, 2015, p.60). 

O pacto acima referido, teoricamente fundamentado no liberalismo político, 

na prática estava ainda muito longe de ser sequer democrático ou nacionalista, uma vez 

que para além de não garantir os direitos civis à maioria da população, também não existia 

ainda uma “sociedade-nação” na qual se alicerçar. Bresser-Pereira (2015) é taxativo 

quanto à inexistência de condições objetivas para a democracia, uma vez que estaria por 
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realizar ainda a Revolução Capitalista22. O autor argumenta que a Revolução Capitalista 

se completa “quando um povo se transforma em uma nação, realiza uma revolução 

nacional e constrói um Estado-nação moderno, e, em seguida realiza a revolução 

industrial e seu desenvolvimento econômico passa a ser uma realidade e se torna auto 

sustentado.” (BRESSER-PERRIRA, 2015, p. 13). De acordo com o autor, o período de 

afirmação da Revolução Capitalista no Brasil remota a 1930. É a partir daqui que se 

afirma a nação brasileira, se constrói um Estado-nação e começa um projeto nacionalista 

de industrialização.  

Lessa (2008) destaca que foi no pós Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

que os brasileiros começaram a redescobrir o Brasil. Vislumbrou-se a partir daí o 

lançamento de referências culturais para consolidação de uma identidade nacional, bem 

como o surgimento de novos paradigmas e modelos próprios, ofuscados até então pelo 

sentimento se inferioridade e de busca incessante do “padrão-europeu.” Desde a 

sociedade Imperial até à Primeira Guerra Mundial as oligarquias e as elites brasileiras, 

não obstante o discurso liberal, tinham como única ação política ou cultural efetiva que 

poderia contribuir para a formação da cidadania nacional exclusivamente o Serviço 

Militar Obrigatório. 

As latências culturais acumuladas ao longo do século XIX ganham 

«carta de alforria» com a Primeira Guerra Mundial. O conflito encerra 

a belle époque, acaba com o mito do progresso contínuo e pacífico, e 

realiza matanças em escala industrial dramaticamente à Pax Victoriana. 

A guerra liberou os intelectuais brasileiros do paradigma europeu e 

desqualificou a contribuição civilizatória do Velho Continente. A elite 

cultural brasileira voltou-se para o Novo Mundo (…) A grande 

novidade cultural no Brasil pós-Primeira Guerra Mundial não foi o 

deslocamento do olhar para os Estados Unidos, mas o movimento 

introspectivo de pesquisa, leitura, análise e valorização do povo, sua 

cultura, seus mitos e suas formas de sobreviver23 (LESSA, 2008, p. 

250). 

Estavam lançadas as bases para a consolidação do Estado-nação, na qual a 

política imperial, teve como prioridades o fortalecimento do Estado e assegurar a 

integração territorial. A elite cultural vinha desde a Primeira República construindo uma 

                                                           
22 Bresser-Pereira (2015) afirma que a Revolução Capitalista é a condição essencial mínima para uma 

democracia consolidada. A Revolução Capitalista é comparada pelo autor à revolução neolítica - onde o 

homem passa de caçador e coletor para agricultor - no que respeita a poder transformador.  
23 Carlos Lessa destaca como as principais referências da nascente “identidade” brasileira por exemplo: a 

descoberta do barroco mineiro, com o escultor Aleijadinho; Na pintura Di Cavalcanti e Portinari tiveram a 

sensibilidade de representar a sensualidade da mulata e os trabalhadores do complexo cafeeiro; Na literatura 

Mario de Andrade, Gilberto Freyre ou Sergio Buarque de Holanda tratariam de dar ao Brasil um retrato 

multirracial e original da sociedade brasileira. 
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ideia de Brasil novo, original, tropical e com personalidade própria. Para o grande passo 

em frente na direção da Revolução Capitalista faltava a Revolução Industrial. Esta tem 

em 1930 o seu principal marco de referência, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 

Vargas ascende ao poder no seguimento de um movimento armado civil-

militar encetado por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul em resposta à quebra do 

acordo que vigorava desde o início da República. Este acordo suponha a alternância do 

poder presidencial entre Minas Gerais e São Paulo.24 São Paulo rompeu esse acordo em 

1930 ao lançar a candidatura de Júlio Prestes, para a sucessão de Washington Luís, 

presidente apontado pelo Partido Republicano Paulista em 1926.25 Derrotada nas eleições, 

a oligarquia mineira articulou o golpe e impediu a posse de Júlio Prestes.  

Carvalho (2002) aponta que esse foi o acontecimento mais importante na 

história do Brasil desde a independência, uma vez que representa o rompimento com toda 

a política da Velha República cuja governação era exercida pelas oligarquias regionais e 

em seu próprio benefício. Não havia espaço nesse governo para atender as demandas do 

povo. Este, subsistia quotidianamente longe dos olhares ou das preocupações dos 

políticos. Para Carvalho (2002, p. 87)  

até 1930 não havia povo organizado politicamente nem sentimento 

nacional consolidado. A participação na política nacional, inclusive nos 

grandes acontecimentos, era limitada a pequenos grupos. A grande 

maioria do povo tinha com o governo uma relação de distância, de 

suspeita, quando não de aberto antagonismo. Quando o povo agia 

politicamente, em geral o fazia como reação ao que considerava arbítrio 

das autoridades. Era uma cidadania em negativo, se se pode dizer assim. 

O povo não tinha lugar no sistema político, seja no Império, seja na 

República. O Brasil era ainda para ele uma realidade abstrata. Aos 

grandes acontecimentos políticos nacionais, ele assistia, não como 

bestializado, mas como curioso, desconfiado, temeroso, talvez um tanto 

divertido.  

Na mesma linha de argumentação, Bresser-Pereira (2015, p. 76) aponta o 

Brasil antes de 1930 como  

um país periférico, agrícola e subdesenvolvido (…) Sociedade 

semicolonial e de características quase feudais, com uma economia 

baseada no cultivo de terra, que estava nas mãos de um pequeno grupo 

de proprietários, O Brasil era dominado por uma reduzida e poderosa 

oligarquia (…) tradicionalmente ligada ao comércio exterior. Esta 

oligarquia dominava não só a economia, mas também a política do país 

de forma total e tranquila, dada a inexistência no restante da população, 

de grupos sociais com um mínimo de consciência e força política para 

se opor. 

                                                           
24 O acordo era conhecido como política do café com leite, numa alusão ao estado de São Paulo, maior 

produtor de café e Minas Gerais, maior produtor de leite. 
25 Os mandatos de Presidente da República tinham a duração de quatro anos. 
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Para Bresser-Pereira (2015) a estrutura social do Brasil podia ser dividida em 

quatro grupos: depois das oligarquias agrário-comerciais atrasadas e dependentes, por 

ordem hierárquica, tínhamos em seguida uma pouco expressiva, mas crescente classe 

média tradicional ou patrimonialista de caráter tendencialmente parasitário; o grupo 

formado pelos imigrantes que em meados do século XIX chegaram ao Brasil, as quais 

seriam a base da futura classe média burguesa e profissional e os principais responsáveis 

pela industrialização;  na base da pirâmide, a maioria da população do país formada por 

trabalhadores agrícolas mestiços e ex escravos que se caracterizavam pela condição de 

miséria, analfabetismo, pela baixa produtividade do trabalho em uma economia de 

subsistência. 

Oliveira (1977, p. 63) afirma que o fato da revolução ter sido desencadeada 

pelas oligarquias das regiões periféricas ao café (Minas gerais e Rio Grande do Sul) e 

pelas oligarquias do Nordeste,26 significa que os interesses dessas regiões e a sua 

expansão se via constantemente boicotada pela política econômica do café, “cujo valor 

se realizava externamente, em contraposição à realização de valor das outras «regiões» 

cuja realidade era de caráter interno”. Bresser-Pereira (2015) complementa que as 

alianças entre as oligarquias regionais contra a hegemonia de São Paulo foram costuradas 

pelos setores não exportadores como, por exemplo, os criadores de gado. 

2.2 A revolução capitalista braseira: O ímpeto desenvolvimentista e industrializante 

do “Pacto Nacional-Popular” 

A revolução de 1930 representa uma ruptura drástica no antigo sistema 

político da Velha República. O aparelho de Estado foi reconvertido, e os poderes políticos 

passaram a estar muito mais centralizados na figura do Presidente da República. Essa 

centralização do poder foi extremamente importante, uma vez que reduziu 

significativamente o poder das elites oligárquicas que parasitavam e instrumentalizavam 

o Estado em benefício próprio. Os espaços de influência política estaduais passaram 

também a contar com uma forte presença dos militares27, de forma a manterem sob 

controle os interesses e o espaço de manobra das velhas elites regionais.  

                                                           
26 Para além da Paraíba no Nordeste, Oliveira (1977) inclui também Pernambuco como Estado atuante no 

golpe. 
27 Esses espaços foram ocupados principalmente por militares ligados ao movimento tenentista. O 

Tenentismo foi um fenômeno político dos últimos anos da Primeira República” O movimento representava 

a insatisfação das classes médias urbanas e baixa burguesia, mas ganhou espaço principalmente entre 

militares de baixa e média patente. Estes grupos articularam-se contra os desmandos e o conservadorismo 

latente na política brasileira. O Tenentismo era uma manifestação do processo de diluição da hegemonia 

das oligarquias rurais instaladas no poder. 
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Diversos fatores haviam contribuído para o enfraquecimento e a perda de 

influência das oligarquias da Velha República. Carvalho (2002) destaca que do ponto de 

vista externo, três acontecimentos contribuíram para esse enfraquecimento. O primeiro 

deles teria sido o fato de a Grande Guerra ter causado uma acentuada queda no preço do 

café, reduzindo assim a capacidade de importar. O café era não só o principal produto de 

exportação brasileiro, mas tinha também um papel importantíssimo para o equilíbrio 

macroeconômico do país. A carestia dos produtos causada pela queda no preço do café 

influiu diretamente nas condições de vida dos agregados mais vulneráveis, favorecendo 

o surgimento de um clima de descontentamento entre as massas. Este descontentamento 

refletiu-se por exemplo no despontar de grandes greves.   

Em segundo, a Revolução Soviética Russa possibilitou a formação do Partido 

Comunista no Brasil, configurando-se este como um novo ator a ganhar espaço político 

no Brasil. 

  E finalmente, o crash da bolsa de Nova York em 1929 agravara ainda mais 

os problemas do setor econômico. O plano que o governo havia colocado em prática para 

defesa do café nos finais da década de 1920, apoiando a produção de grandes safras 

mostrava-se desastroso. Os cafeicultores depararam-se com uma crise de superprodução 

e bem na altura do rebentamento da crise de 1929 os preços caíram a pique. Mais tarde, 

já com Getúlio Vargas no poder, o governo interviu diretamente na crise e absorveu o 

impacto da crise de superprodução, ao mesmo tempo que impediu o preço do café de 

baixar a níveis desastrosos para a economia. A fórmula encontrada pelo governo de 

Getúlio foi compra e consequente destruição do excesso de produção.  

Já no plano interno, seriam principalmente os militares “tenentistas” a 

sublevar e a subverter a sociedade contra as oligarquias da Velha República. Embora as 

investidas do movimento tenentista tenham sido derrotadas sucessivamente ao longo da 

década de 1920 (1922, 1924 e 1927), Carvalho (2002, p. 92) afirma que “muitos 

«tenentes» continuaram a luta na clandestinidade ou no exílio. Quando as circunstâncias 

políticas se tornaram favoráveis em 1930, eles reapareceram e forneceram a liderança 

militar necessária para derrubar o governo.”  

A Revolução de 1930, para além de representar uma mudança relativamente 

aos atores políticos no Brasil, essa data marca também o início de uma política que encara 

a industrialização do país como uma questão prioritária.  

As origens da industrialização, segundo Bresser-Pereira (2015) estariam no 

século XIX, no momento de expansão da cultura do café. Distinta dos ciclos econômicos 
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anteriores, à medida que o complexo cafeeiro se ia expandindo, começou-se a substituir 

em larga escala a mão de obra escrava por mão de obra assalariada. O trabalho 

remunerado permitiu que fora dos círculos urbanos, principalmente nas regiões 

produtoras de café do Sudeste se começasse a constituir – embora de forma incipiente – 

um mercado interno. A abertura desse mercado interno significou um rompimento parcial 

com o sistema agrário, semifeudal e praticamente autossuficiente na propensão para o 

consumo de escravos e populações livres.  

O desenvolvimento do comércio e do mercado interno foram um dos 

princípios básicos para o desenvolvimento da industrialização. Também a partir da 

segunda metade do século XIX começou a conhecer-se um significativo desenvolvimento 

da indústria têxtil. Surgiram também novas necessidades logísticas relacionas com o 

crescimento da atividade de produção cafeeira. Dessa forma instalou-se na região cafeeira 

de São Paulo uma importante rede de transportes e meios de comunicação (ferrovias, 

portos, sistemas de comunicação). Em síntese o aumento da produção de café, o aumento 

das remessas de lucros, a introdução de mão de obra livre, a abertura de um mercado 

interno e o investimento em vias de comunicação, foram fatores que propiciaram que a 

região Sudeste conhecesse um desenvolvimento e modernização mais acelerada que as 

demais regiões do país. O facto das relações capitalistas de produção estarem mais 

avançadas no Sudeste contribuiu de forma determinante para atrair o impulso 

industrializador maioritariamente para lá. 

O novo ciclo econômico, político e social iniciado com a revolução de 1930, 

estabeleceu também uma nova forma de organização econômica e social do capitalismo 

no Brasil: o desenvolvimentismo. Para Bresser-Pereira (2015, p. 27)  

O desenvolvimentismo pode ser entendido como uma forma de 

organização econômica e social do capitalismo, como ideologia do 

desenvolvimento econômico, e como uma estratégia para alcança-lo, 

constituindo-se nessas três acepções, a alternativa ao liberalismo 

econômico. 

Para o mesmo autor a data de 1930 marca o início de um novo ciclo de 

sociedade e Estado: O “Ciclo Nação e Desenvolvimento ou Revolução Capitalista 

Brasileira” firmado por um pacto político “Nacional-Popular” de caráter autoritário e 

industrializante. “Nacional, porque envolve uma burguesia comprometida com a 

industrialização e Popular porque envolve as classes Populares”. Foi o pacto Nacional - 

Popular (1930-1960) que possibilitou ao Brasil a afirmação definitiva de Estado-nação, 
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bem como o desencadear da industrialização. Vargas, a quem coube o comando do projeto 

nacional- desenvolvimentista era  

um político autoritário e nacionalista, herdeiro do positivismo cujas 

ideias liberais importadas da Europa, cederam à realidade de um país 

que não tinha ainda completado a revolução nacional (…) liderou uma 

coalizão política heterogênea, a Aliança Liberal, para realizar a 

revolução, e, depois, gradualmente, sem plano mas com sentido de 

oportunidade, grande capacidade de conciliação e visão de futuro, 

estabeleceu uma nova coalizão baseada na aliança entre setores 

substituidores de importação da velha oligarquia, os empresários 

industriais, os técnicos e os militares do governo, e os trabalhadores 

urbanos. (…) Assim, entre 1930 e 1960 uma coalizão de classes 

formada pela burguesia industrial, a burocracia pública moderna, os 

trabalhadores urbanos e o setor não exportador da velha oligarquia 

promoverá a revolução nacional e industrial brasileira (BRESSER-

PEREIRA 2015, p. 113,114). 

Na estratégia de industrialização dirigida por Vargas era clara a intenção de 

substituição de importações. Esta, objetivava a expansão e consolidação de um mercado 

interno que gerasse dinamismo no país. Outro objetivo da substituição de importações, 

era, como o nome indica, diminuir a abertura da economia à importação. Esta estratégia 

constrangia principalmente os interesses de dois grupos: da antiga oligarquia 

agroexportadora, que era quem tinha capacidade de importar; e das economias que já 

tinham realizado a sua revolução industrial que estavam interessadas em escoar as 

manufaturas.  

Por esses motivos a Revolução de 1930 teve um caráter nacional e 

nacionalista; objetivava não só neutralizar os interesses das oligarquias dependentes, 

como também enfrentar o imperialismo industrial dos países centrais. A conjuntura de 

crise de 1929 tinha deixado o poder aquisitivo externo bastante reduzido e isso se refletiu 

na desvalorização das exportações brasileiras. Já internamente, a defesa do café, com a 

compra e queima do excesso de produção pelo Estado tinha mantido a procura interna 

relativamente estável. Bresser-Pereira (2015) destaca que o novo governo trabalhou para 

que a capacidade ociosa das empresas brasileiras fosse rapidamente aproveitada. Para 

além da proteção à indústria têxtil, foram feitos investimentos em novos setores, 

principalmente que visassem a produção de bens de consumo28.  

A concentração industrial no país ocorreu na região onde o complexo cafeeiro 

mais se tinha desenvolvido, ou seja, no estado de São Paulo. Esta região apresentava um 

                                                           
28 Segundo Bresser-Pereira (2015) a produção industrial brasileira e 1935 era 27% superior à de 1929 e 

90% maior que a de 1925 (Dados da CEPAL). 
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maior dinamismo econômico e maior propensão para o surgimento de um mercado 

interno devido à acumulação de riqueza proporcionada pelo café. Também ali já era 

evidente o desenvolvimento metropolitano mais acentuado em relação aos demais centros 

urbanos do Brasil. 

Segundo Bresser-Pereira (2015) as primeiras tentativas de industrialização 

teriam ocorrido no Nordeste e Rio de Janeiro, no entanto, estas não haviam sido bem 

sucedidas por falta de excedente econômico que permitisse a criação de um mercado 

interno e viabilizasse a construção de infraestruturas suficientes. 

Politicamente em conflito com o Estado Varguista, as oligarquias 

exportadoras de café, contraditoriamente no plano econômico, viabilizaram a 

industrialização. O complexo cafeeiro era comandando pelo capital nacional. Era esse 

capital “assegurado” que emprestava firmeza e base econômica ao impulso 

desenvolvimentista e industrializante. Embora primário-exportadores, os protagonistas 

eram nacionais: desde os donos da terra, aos donos da empresa agrícola ou as ferrovias 

que transportavam o café. Com o rearranjo das oligarquias, a nascente classe média 

paulista passa a desempenhar um papel importante na consolidação daquele modelo 

desenvolvimentista. Ao mesmo tempo que a industrialização avançava, o mercado interno 

se expandia.  

A industrialização foi acompanhada por grandes avanços nos direitos sociais 

(não se podendo dizer o mesmo dos direitos políticos). Carvalho (2002) explica que o 

período entre 1930-45 foi o grande momento para a legislação trabalhista, no qual se 

destaca como principal conquista a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Dois 

meses após a revolução de 1930, a nova gestão varguista fundava o Ministério do 

Trabalho Indústria e Comércio, que se direcionava essencialmente para questões 

relacionadas com a área do trabalho e legislação social. O ministério agindo em três 

direções complementares: setor trabalhista, de previdência social e sindical. Na área 

trabalhista foi regulamentado em 1932 a duração da jornada de trabalho, o trabalho 

feminino, a igualdade salarial entre homem e mulher, direito a férias e foi criada a carteira 

de trabalho. Foram criadas as Comissões e Juntas de Conciliação e Julgamento para 

resolver conflitos trabalhistas, as quais passaram a reconhecer convenções coletivas de 

trabalho.  

No final da década de 1940 foi atendida mais uma antiga reivindicação dos 

trabalhadores: a criação da previdência social para todos os trabalhadores do Estado e 

trabalhadores urbanos. Ainda assim, a maioria dos trabalhadores brasileiros ficou 
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excluída desta legislação, pois a previdência não abrangia os trabalhadores 

independentes, os trabalhadores não sindicalizados e nem mesmo os trabalhadores 

rurais29. Ainda no setor da previdência social foram criados os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPS), com recursos do governo, descontos dos patrões e dos 

trabalhadores, os IAPS asseguravam pensões e benefícios de invalidez aos trabalhadores. 

Relativamente aos sindicatos, desde 1931 o Estado atuou para que estes 

passassem por uma revisão dos estatutos e das finalidades. Carvalho (2002, p.115) indica 

que  

do ponto de vista político, essa atuação [do Estado] constituiu o cerne 

da estratégia do governo (…) As relações entre capital e trabalho 

deveriam ser harmônicas, e cabia ao Estado garantir a harmonia, 

exercendo papel de regulação e arbitramento. A organização sindical 

deveria ser o instrumento da harmonia. O sindicato não deveria ser um 

órgão de representação dos interesses de operários e patrões, mas de 

cooperação entre as duas classes e o Estado. (…) O sistema evoluiu na 

direção de um corporativismo de Estado, a exemplo do que se passava 

na Itália. 

Para que fosse possível de alguma forma tornar os sindicatos instrumentos ou 

ferramentas do Estado decretou-se a unicidade sindical30, proibindo a existência de mais 

de um sindicato por categoria; sindicatos passaram de instituições de direito privado para 

instituições de direito público; deixam de ser um órgão representativo do operariado para 

serem “órgão consultivo e técnico do governo” (CARVALHO, 2002 p, 115). 

Para além da parte consultiva e técnica, havia uma vigilância exaustiva da 

atividade sindical, o governo monitorava toda a atividade através de delegados, podendo 

intervir quando o achasse por bem fazer31. O governo guardava ainda determinadas 

regalias para os trabalhadores sindicalizados em sindicatos reconhecidos pelo Ministério 

do Trabalho.  

A atuação do governo era ambígua para os trabalhadores. Se por um lado a 

legislação trabalhista era protetora, e quando dentro dos sindicatos, fortalecia a situação 

dos trabalhadores e equilibrava a luta no confronto com as entidades patronais e velhas 

oligarquias liberais, por outro lado, interferia na liberdade de sindicalização e mantinha 

na dependência do Ministério do Trabalho os sindicatos. Durante o Estado-Novo (1937-

1945) a atuação governamental nos sindicatos foi ainda mais autoritária. Carvalho (2002) 

                                                           
29 Segundo o Censo Demográfico de 1940 o Brasil ainda era um país predominantemente rural com apenas 

31% de população urbana e uma esmagadora maioria de 69% de população rural. 
30 Clausula eliminada da legislação na constituinte de 1934 e recolocada em 1939 sob influência da Carta 

del Lavoro, lei sindical corporativa do governo fascista de Mussolini. 
31 Clausula eliminada da legislação na constituinte de 1934. 
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destaca que o grande ausente da legislação trabalhista foi o trabalhador rural, este só nos 

governos militares viu a sua situação regularizada. A não intervenção do Governo de 

Vargas na questão dos trabalhadores rurais deve-se essencialmente ao peso político e 

social que os proprietários rurais ainda detinham, não ousando assim o governo contrariar 

os seus interesses. O mesmo raciocínio cabe para os trabalhadores domésticos, que não 

conheceram uma regularização provavelmente pelo governo recear uma reação de 

hostilidade por parte das classes médias urbanas. 

Considera-se o período entre 1930 a 1945 como o período do avanço e da 

conquista dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários que embora não tendo 

abrangido toda a população, estabeleceram um marco de pioneirismo no que respeita à 

responsabilidade do governo na organização da relação capital-trabalho.  

Para os beneficiados, e para o avanço da cidadania, o que significou 

toda essa legislação? O significado foi ambíguo. O governo invertera a 

ordem do surgimento dos direitos descrita por Marshall, introduzira o 

direito social antes da expansão dos direitos políticos. Os trabalhadores 

foram incorporados a sociedade por virtude das leis sociais e não de sua 

ação sindical e política independente. Não por acaso, a leis de 1939 e 

1943 proibiam as greves (CARVALHO 2002, p. 124). 

Os direitos políticos só viriam a ser efetivados após a redemocratização entre 

1945 e 1964.  

A iminente vitória dos aliados na 2ª Guerra Mundial (1939-45) significava 

também a vitória da democracia sobre o fascismo. Ao prever a inviabilidade de um 

governo autoritário na nova conjuntura geopolítica, Vargas preparou a abertura 

democrática e a transição para o regime constitucional. Getúlio Vagas havia governado 

entre 1930-1945, primeiro sob regime semiautoritário32 entre 1930 e 1936 com um 

legislativo eleito democraticamente, e depois sob regime abertamente autoritário entre 

1937 e 1945. Neste momento agiu concentrando poderes, ordenando o fechamento do 

Congresso Nacional, extinguindo os partidos políticos, suspendendo a campanha 

presidencial e a Constituição brasileira.  

Bresser-Pereira (2015) relativiza o autoritarismo de Vargas a partir do 

contexto em que a sociedade brasileira vivia: O autoritarismo varguista trouxe abusos, 

que podem ser justificados com o fato da sociedade brasileira não ter amadurecido ainda 

o suficiente para uma democracia plena. “A formação do Estado-nação e a 

industrialização não teriam se desencadeado nesse período se Vargas não se valesse do 

                                                           
32 Conceituação original de Bresser-Pereira (2015). 
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autoritarismo para neutralizar a velha oligarquia agroexportadora e os interesses 

estrangeiros” (p. 115). O autor considera que todas as revoluções nacionais e industriais33 

foram sempre realizadas sob regimes não democráticos. No caso do Brasil, afirma ainda 

que o autoritarismo varguista teria sido instrumental para impedir que a oligarquia agrário 

exportadora voltasse ao poder após a revolução de 1930. Por fim, Bresser-Pereira (2015) 

considera que  

analisar estadistas como Getúlio Vargas com base no critério de atuação 

autoritária ou democrática em um momento em que o país não estava 

preparado para a democracia não faz nenhum sentido. Como não faria 

sentido julgar Alexandre o Grande, ou Júlio César, ou a Rainha 

Elizabete I ou Napoleão a partir desse critério (BRESSER-PEREIRA, 

2015, p. 115). 

Francisco de Oliveira, partilha do mesmo ponto de vista em relação a Vargas, 

tendo afirmado em entrevista à Folha de São Paulo que: “Sobre Vargas é preciso despojar-

se dos preconceitos. Os nossos preconceitos de esquerda, é que Vargas foi um ditador. Só 

que ele tinha a clareza de saber que essa sociedade só se reforma pela força” 

(MENDONÇA, 2014). 

 Relativamente à política desenvolvimentista de industrialização e 

modernização do país, destacam-se várias conquistas no primeiro período ininterrupto de 

Getúlio Vargas como chefe de Estado. Conquistas estas que mudaram o Brasil e o 

colocaram definitivamente em pleno processo de Revolução Industrial e Nacional. 

Destacam-se no Governo Provisório (1930 a 1934) em 1933 a criação Departamento de 

Correios e Telégrafos; em 1933 a criação o Instituto do Açúcar e do Álcool.  No Estado 

Novo (1937 a 1945) destaca-se a criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP) para controlar e coordenar os órgãos públicos; em 1938, o Conselho 

Nacional do Petróleo; o Conselho de Águas e Energia Elétrica em 1939; a fundação da 

Companhia Siderúrgica Nacional em 1941; criação da mineradora Companhia Vale do 

Rio Doce em 1942; em 1943 a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); e em 1944, o 

Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. Estava definitivamente 

desencadeado o processo de modernização, sendo que, o desenvolvimentismo varguista 

teve o mérito de engrenar o Estado no desenvolvimento das forças produtivas nacionais.  

                                                           
33 Na Europa as primeiras revoluções nacionais e industrias teriam sido comandadas pelo Estado Absoluto. 

“Nos Estados Unidos, por uma aristocracia republicana e liberal que pouco tinha de democrática.” (Bresser-

Pereira, 2015, p.114) Já no Japão, à semelhança do Brasil teria também ocorrido sob um regime que para 

além de autoritário era também desenvolvimentista e nacionalista. 
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Após a deposição de Vargas em 1945, a abertura democrática representou a 

surgimento da possibilidade das elites crítica do projeto nacionalista de Vargas, ligadas a 

interesses econômicos do exterior, ameaçarem romper com a transformação que vinha 

sendo feita no Brasil. O projeto do Nacional-Desenvolvimentismo de Vargas havia 

seguido ao longo de 15 anos uma política econômica voltada para dentro. O general 

Eurico Gaspar Dutra, representante da ala liberal e conservadora da política brasileira foi 

eleito o presidente em 1946. Logo em 1947 o país já se debatia com uma crise na balança 

de pagamentos fruto das políticas liberalizantes na economia. 

Segundo Bresser-Pereira (2015, p. 139) a crise era inevitável, dada a – então 

desconhecida- tendência à sobre apreciação cíclica da taxa de cambio existente nos países 

em desenvolvimento, uma tendência que sempre se confirma quando o comercio 

internacional e os movimentos de capitais são deixados livres e o pais se endivida em 

moedas fortes. 

Foram tomadas medidas em 1947 para voltar a controlar as importações. 

Diante o fracasso do curto período de vigência do liberalismo na economia, o governo 

voltaria à antiga estratégia de coalizão entre burguesia industrial, burocracia pública e 

trabalhadores com vista ao desenvolvimento interno com base na estratégia de 

substituição de importações. Logo em 1950 Vargas retoma o poder com facilidade, desta 

vez de forma democrática, e inclusive com o apoio de Dutra, o presidente cessante. 

Carvalho (2002) afirma que o seu segundo mandato foi tipicamente populista, 

reconhecendo que o fato de após a revolução de 1930, Vargas ter colocado os direitos 

sociais a frente dos direitos políticos, (tendo mesmo sacrificado os últimos), não impediu 

a sua popularidade entre as massas.  

Nos quatro anos seguintes, Vargas continuou a conduzir o projeto Nacional-

desenvolvimentista, tomando agora como referências ideológicas a CEPAL e um grupo 

de intelectuais nacionalistas, - que em 1955 estiveram na origem do Instituto Superior de 

Estudo Brasileiros (ISEB) - vinham legitimando o processo de industrialização nacional, 

substituição de importações e abandono da teoria das vantagens comparativas 

(BRESSER-PEREIRA, 2015). 

No mandato iniciado em 1951 Vargas retoma a aposta na industrialização e 

na construção da infraestrutura econômica conduzida pelo Estado. Este, embora sem o 

caráter autoritário, continua fortemente interventor não só no sentido de dirigir as forças 

produtivas, mas também de as criar. A criação em 1952 do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) foi a primeira grande conquista do mandato, o 
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BNDE seria uma instituição de planejamento econômico, fomento e investimento em 

infraestrutura e industrialização. A essa conquista junta-se a fundação do Banco do 

Nordeste também em 1952; criação da Petrobrás e a instituição do monopólio estatal do 

petróleo em 1953. Vargas propõe ainda a criação das Centrais Elétricas Brasileiras 

(Eletrobrás) em 1954. A destacar ainda a opção definitiva pelo modelo rodoviário como 

forma de integração do país, bem como, a abertura de condições para a instalação da 

indústria automobilística no Brasil. 

Foi Getúlio quem instalou a indústria pesada nacional. As industrias do aço, 

eletricidade, petróleo, química pesada e mineração constituíram a base do 

desenvolvimento industrial, da infraestrutura, bem como do forte crescimento dos anos 

subsequentes. A geração de empregos também aumentou significativamente, bem como 

o fluxo migratório para as cidades. Tão importante quanto a instalação da indústria foram 

sem dúvida as instituições que Vargas criou. Francisco de Oliveira, afirma em Mendonça 

(2014) que foi Vargas o grande construtor do estado brasileiro e que não há nenhuma 

instituição fora o Banco Central que não seja obra dele. 

Em 1954, um golpe militar orquestrado pelos setores liberais e conservadores 

da sociedade brasileira para derrubar Vargas, culmina no suicídio do então Presidente. 

Um contragolpe assegura a eleição de Juscelino Kubitschek (JK) em 1955, este, foi 

apoiado pelas mesmas forças políticas que haviam apoiado o projeto nacional-

desenvolvimentista de Vargas. Graças ao Plano de Metas de JK, o período até 1961, 

constitui-se como um período de acelerado desenvolvimento econômico nacional, 

encerrando a primeira fase da Revolução Industrial com uma taxa de crescimento do 

Produto Interno Real a subir para 6% e o crescimento da produção industrial a alcançar 

uma taxa média de 11%. A transformação estrutural básica foi o aumento da participação 

da indústria de manufaturas no PIB real que sobe de 22% em 1955 para 27% em 1960 

(BRESSER-PEREIRA, 2015). 

O Plano de Metas, elaborado por uma equipe do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), foi uma ambiciosa estratégia desenvolvimentista 

de JK.  As 3134 metas econômicas definidas no plano foram elaboradas segundo estudos 

e diagnósticos que vinham sendo realizados desde a década de 1940 pela Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos35, BNDES e CEPAL. Este plano indicava a urgência da eliminação 

                                                           
34 A trigésima primeira meta e meta síntese seria a construção de Brasília. 
35 A Comissão Mista representou a primeira experiência de planejamento econômico brasileiro. O acordo 

entre Brasil e Estados Unidos assentava na criação de uma comissão com o objetivo de incrementar o 
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de pontos de estrangulamento e obstáculos estruturais na economia. Acreditava-se que a 

falta de planejamento criava constantes problemas na balança de pagamentos. Os cinco 

setores de intervenção do Plano de Metas, (energia, transporte, indústria de base, 

alimentação e educação) os quais abrangiam várias metas, indicavam onde os 

investimentos públicos e privados deviam ser alocados. O investimento foi 93% 

direcionado aos três primeiros setores. 

Apesar das críticas, e embora a construção de Brasília tenha estado na origem 

de uma escalada inflacionária, o Plano de Metas teve o mérito nomeadamente de ter 

completado o processo de implementação da indústria de base no Brasil e de afirmar a 

continuidade do projeto nacional-desenvolvimentista. Bresser–Pereira (2015, p. 146) 

comenta que JK “com raro senso de oportunidade, soube perceber o momento histórico 

pelo qual o pais passava e deu ao seu país duas linhas mestras: a industrialização forçada, 

a todo o vapor, e o otimismo, a confiança nas potencialidades do país e de seu povo”. No 

entanto, Furtado (1981) afirma que o dinamismo da economia não se explica sem levar 

em consideração os sacrifícios impostos a grande parte da população, e ao caráter 

extensivo da exploração dos recursos naturais, que vem dos tempos de colónia. 

Há a reter na política desenvolvimentista de JK a mudança de estratégia no 

que respeita ao financiamento da industrialização e da modernização do país. Em 

oposição ao fechamento da indústria brasileira por conta do modelo de substituição de 

importações, começou a verificar-se a permissão à entrada de capitais estrangeiros e 

entrada de empresas estrangeiras para realizou investimentos que os empresários 

brasileiros não teriam capacidade ou conhecimento técnico para executar. Bresser-Pereira 

(2015), é crítico dessa flexibilização à entrada de capital estrangeiro, afirmado que essas 

empresas vieram antes ocupar o mercado interno do país e substituir a empresa nacional 

em vários setores. 

Por outo lado a entrada do capital estrangeiro foi a forma que JK encontrou 

de conciliar setores políticos divergentes e uni-los em torno do deu projeto de 

industrialização e de aprofundamento do capitalismo.  

Ao mesmo tempo JK traçou a ambiciosa meta da construção de Brasília (31ª 

do Plano de Metas). O projeto de mudança da capital do Sudeste litorâneo (Rio de Janeiro) 

para o interior do Goiás, significou um deslocamento de riqueza, dinamismo, urbanização 

e modernização de grande envergadura para o interior do país. Ou seja, direcionar o 

                                                           
desenvolvimento econômico do Brasil, visando, essencialmente, a formulação de planos de investimento 

destinados a contornar as deficiências de transporte e energia. 
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dinamismo do Brasil de fora para o Brasil de dentro. Seria segundo Carlos Lessa 

(Intenso… 2014) “Transferir a capital do Brasil, do Rio para o interior do Brasil seria a 

marcha para Oeste que Vargas tentou fazer e não conseguiu36, seria garantir o Brasil além 

de Tordesilhas com a incorporação efetiva [do interior do país] ao desenvolvimento”. 

Ainda em entrevista gravada para o documentário acima referido, Carlos 

Lessa afirma que JK era um nacional-desenvolvimentista integral. Lessa cita o caso da 

indústria mecânica como um modelo em que JK pensa um protagonismo estrangeiro na 

montagem do veículo e um protagonismo nacional na fabricação das autopeças. “(...) uma 

pata de capital estrangeiro, uma pata nacional e uma pata do estado por trás segurando as 

duas patas. A visão de um tripé econômico como uma realização social capitalista está 

forte na visão de Juscelino.” (INTENSO... 2014). 

Os anos 1950 representam a fase decisiva da industrialização brasileira, na 

qual coube ao Estado atrair capital e técnica do exterior para incentivar a industrialização 

local. O Estado deu consideráveis subsídios, mas exigiu a progressiva nacionalização das 

atividades produtivas no sentido de reduzir as importações.  O resultado foi uma rápida 

integração do sistema industrial em função do mercado interno. Onde a iniciativa privada 

parecia relutar, o Estado atuava diretamente. Furtado (1981) aponta que com JK a 

estrutura do sistema industrial tinha evoluído consideravelmente. O avanço na capacidade 

de autotransformação da economia brasileira era visível no facto da contribuição da 

indústria local à oferta de bens de capital passar nesse decênio de 36% para 66%. 

O modelo de industrialização e integração rodoviária do país herdado de 

Vargas e prosseguido por JK, ao mesmo tempo que induzia uma maior integração 

regional, motivava ao mesmo tempo a abertura de novos mercados dentro do próprio país. 

Araújo (2005) sustenta que a abertura da rodovia Rio-Bahia nos anos 1950, que ligou o 

mercado de São Paulo com o do Nordeste teve um papel devastador para a indústria têxtil 

nordestina. Embora com um parque industrial têxtil menor que o do Nordeste, São Paulo 

tinha uma base mais competitiva, produtiva e eficaz.  

Nessa hora a competição inter-regional do trabalho passa a ser 

destrutiva em relação ao Nordeste. Esta região vai viver uma profunda 

crise têxtil até que a Sudene vem e faz um poderoso programa de 

modernização, que reduz metade do emprego têxtil e a maioria das 

empresas são fechadas. (…) Ocorria que, naquele momento, os 

diferenciais regionais se expressavam com clareza. (ARAÚJO, 2005, p. 

119). 

                                                           
36 A fundação de Goiânia, capital do Goiás por Getúlio Vargas é um exemplo elucidativo do esforço para 

incorporar o interior do país ao projeto nacional-desenvolvimentista. 
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Á medida que avançava o desenvolvimento, Furtado (1961) encontra uma 

forte contradição no projeto de sociedade desenvolvimentista: juntamente com o 

desenvolvimento econômico avançava o subdesenvolvimento. O período de 

desenvolvimento em nada tinha mexido com a miséria rural das classes camponesas, uma 

vez que estas reproduziam um ciclo de subdesenvolvimento paralelo ao desenvolvimento 

urbano e industrial do país. O plano de desenvolvimento iniciado com Vargas em 1930 

estava virado essencialmente para as classes medias urbanas. O que acontecia era uma 

modernização conservadora. As alianças políticas e colisões de classes que 

possibilitavam o desenvolvimentismo era moderno em determinadas dimensões, mas 

retrógada em outras, onde os mais expropriados de direitos não logravam a alcançar 

nenhuma conquista social. 

Segundo Bresser-Pereira (2015) a eleição de Jânio Quadros em 1960 era um 

claro sinal que o pacto Nacional-Popular de 1930 havia entrado em crise. Na falta de 

capacidade de conciliar os interesses de liberas, conservadores e nacionalistas Jânio 

Quadros renunciou à presidência seis meses após ser empossado.  

2.3 Da crise política dos anos 1960 ao golpe militar  

Após a renúncia de Jânio Quadros, assumiu em 1961 o seu vice: João Goulart 

(Jango). O mandato de Jango (1961-1964) foi atormentado por permanentes crises 

políticas que inviabilizaram uma coalizão de governo estável.  A consumação do golpe 

militar em 1964 foi o clímax dessa crise. Existem vários fatores que explicam o 

surgimento de um clima para o golpe. Entre os fatores externos que tiveram decidida 

influência, conta-se a consolidação da Revolução Cubana que promoveu a radicalização 

das esquerdas, mas em maior medida o alarmismo da direita no Brasil. Este 

acontecimento alimentou a polarização e a crescente tensão entre os blocos liderados pela 

URSS e EUA. 

Internamente essa ruptura também se fazia sentir: As forças armadas estavam 

contaminadas por uma agenda de segurança nacional. Essa agenda era para Bresser-

Pereira (2015, p. 168)  

uma estratégia [dos militares] baseada na pressuposição da 

inevitabilidade da terceira guerra mundial, e na conclusão de que nessa 

guerra, que o Brasil deveria vincular-se ao bloco liderado pelos Estados 

Unidos. Essa visão enfraqueceu o nacionalismo que sempre 

caracterizara o Exército, e minou o pacto nacional-desenvolvimentista 

do qual os militares haviam sido um esteio. 
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Por sua vez, a consolidação da industrialização e a crise do café ocorrida na 

segunda metade dos anos 1950 representam também o início da perda do vigor e 

importância da ideologia do nacionalismo brasileiro entre as elites e a classe média. As 

décadas anteriores haviam permitido o impulso desenvolvimentista e industrializante  

O esvaziamento do nacionalismo se acentua com a aprovação da Lei de 

Tarifas pelo Congresso, em 1958 (…) Antes da Lei das Tarifas, a 

proteção à indústria nacional era realizada através de instrumentos 

administrativos37 (…) essas medidas de proteção eram instáveis, e 

estavam sob constante ameaça de revogação por um simples ato 

administrativo do governo. Sofriam, pois constantes ataques dos 

adversários de um sistema de proteção à indústria nacional. Com a 

aprovação da Lei das Tarifas, porém, o nacionalismo alcançava uma 

grande vitória. A proteção à indústria deixava de ser algo eventual e 

provisório. Agora uma lei (…) assegurava o desenvolvimento industrial 

brasileiro. No entanto, à medida que essa vitória era alcançada, à 

medida que os empresários industriais se tornavam seguros de suas 

posições, perdia-se também maior razão de ser seu nacionalismo, pelo 

menos o nacionalismo como eles entendiam. (BRESSER-PEREIRA, 

2015, p.170). 

A radicalização e a conquista de espaço político pelas esquerdas no governo 

de Jango, fez com que a burguesia industrial nacional, com receio da emergência do povo 

se aliasse aos setores conservadores. Entenda-se: aliando-se à oligarquia rural 

exportadora e empresas estrangeiras, rompendo assim o antigo pacto de coalizão nacional 

popular que tinha sustentado o projeto desenvolvimentista. Os militares com o apoio das 

elites e classes médias consumam o golpe no dia 1 de Abril de 1964. (BRESSER-

PEREIRA, 2015). 

O fortalecimento das esquerdas38 no quadro político e social do Brasil teve 

reflexos na exigência de reformar estruturas econômicas e distribuir renda, visando assim 

romper com as estruturas de reprodução de subdesenvolvimento. As Reformas de Base, 

principal bandeira do governo de Jango pressupunham mudanças estruturais em diversos 

setores da sociedade brasileira. As Reformas de Base tinham em vista a realização da 

reforma agrária, reforma bancária, reforma fiscal, reforma urbana, reforma 

administrativa, reforma universitária, bem como um maior controle de investimentos 

estrangeiros no país e nas remessas de lucro para o exterior. A reforma mãe de todas as 

                                                           
37 Estes instrumentos eram por exemplo: o sistema de licenças de importação e medidas cambiais e leiloes 

de câmbio. 
38 Falamos de esquerdas moderadas e não de esquerdas radicais. A esquerda que se fortalecia e influia na 

pauta politica não era a esquerda radical que visava a revolução. A leitura hegemônica entre as esquerdas 

era de que o Brasil precisava de terminar ainda a Revolução Capitalista e acabar com os resquicios do 

feudalismo. Era uma esquerda que apontava para reformas de base e não para uma revolução socialista. 
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reformas seria a reforma agrária: esta, objetivava garantir a desconcentração de 

propriedade e assegurar o acesso à terra a milhões de camponeses vulneráveis e 

desprotegidos. Mesmo após o processo de industrialização, modernização e crescimento 

que se fazia sentir no Brasil os frutos dessa modernização não chegavam ao campo, nem 

geravam desenvolvimento lá. Segundo Medeiros (2003)  

se o desenvolvimento do país por meio da intensificação da 

industrialização era meta, a aposta dos segmentos industriais voltava-

se muito mais para estimular a modernização da agricultura sem alterar 

a estrutura fundiária. Para este setor, o mercado que a agricultura 

poderia abrir era principalmente o de máquinas e equipamentos 

pesados, insumos químicos etc., o que não pressupunha uma 

distribuição de terras. 

Para os defensores da reforma agrária, o esforço deveria ser canalizado para 

a realização de mudanças urgentes na estrutura da propriedade agrária. O modelo onde 

imperava o latifundiário, herdado ainda dos tempos coloniais, excluía estruturalmente a 

maior parte dos camponeses do acesso à terra e de condições de vida minimamente 

condignas. Esse modelo representava segundo Bresser-Pereira (2015) a 

institucionalização do privilégio da velha aristocracia rural, dificultando o progresso 

econômico e social do país.  

Mesmo sendo apenas uma etapa básica da revolução capitalista, a 

possibilidade de democratizar o acesso à terra colocou em estado de alerta as oligarquias 

agrárias que se beneficiavam do modelo baseado no latifúndio. Estas velhas oligarquias 

haviam de se articular por sua vez com a direita liberal, que também não via com bons 

olhos a crescente participação da esquerda na discussão política brasileira.  

A direita liberal, por sua vez via pela primeira vez na história do Brasil, 

grupos de esquerda com certa expressão política, participavam do poder 

e parte deles buscavam um poder maior. Antes a luta pelo poder 

travava-se entre subgrupos na própria classe dominante. No máximo 

tivemos lutas entre classe média ascendente e a velha aristocracia rural. 

(BRESSER-PEREIRA 2015, p. 172). 

Furtado (1981) sustenta que o objetivo de tal estrutura agrária no quadro do 

sistema de poder no Brasil era produzir mão de obra ao mais baixo custo. O apoio de 

Jango, à ascensão das esquerdas era evidente. O presidente era guiado pela proposta 

progressista assente na premissa de que o desenvolvimento social está ligado a uma 

sociedade igualitária em termos de direitos e oportunidades. Em uma sociedade 

heterogênea o desenvolvimento social não aconteceria porque não haveria nem equilíbrio 

nem equidade.  
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Tendo a busca de igualdade social como fim, Jango regulamentou em 1962 o 

direito à organização sindical dos trabalhadores rurais garantindo-lhes um canal 

institucional para fazer fluir as suas demandas. Aprovou em 1963 o Estatuto do 

Trabalhador Rural, estendendo aos trabalhadores rurais direitos à muito conquistados 

pelos trabalhadores urbanos. A reforma agrária seria o próximo passo, e seria também a 

gota de água para o golpe, que foi consumado oito meses depois da criação da 

Superintendência da Reforma Agrária (MEDEIROS, 2003). 

A velha oligarquia agrária não aceitou Jango, e um dos motivos da não 

aceitação, foi pela sua tentativa do então presidente, mexer com os privilégios seculares 

da estrutura agrária concentradora e excludente. Esta, aliada com os industriais, militares 

e interesses norte-americanos não perdoou a ousadia, e o Golpe Militar foi consumado. 

Segundo Furtado (1981, p. 39) o desafio dos anos 1960 era aumentar o esforço de 

poupança e canalizar os investimentos em função das prioridades claramente definidas, 

se o que se almejava era elevar o nível das massas e preservar a autonomia de decisões. 

Porém, a história demonstra que “outros que não estes foram os caminhos trilhados.” 

O período em que os militares dirigiram os destinos do Brasil (1964-85) 

caracterizou-se pelo retrocesso nos direitos sociais e políticos, os quais vinham tendo uma 

ampliação considerável nas duas décadas anteriores a 1964. Em relação ao 

desenvolvimento econômico, o Estado continuou a ser o seu principal propulsor. Segundo 

Bresser-Pereira (2015) formou-se um novo pacto político, um pacto “Autoritário-

Modernizante”. Modernizante como o de Vargas, mas excluindo os trabalhadores e as 

esquerdas. O Estado manteve o papel central de agente econômico e aprofundou a relação 

com o capital financeiro e as empresas multinacionais.  

2.4 O “Pacto autoritário-modernizante”: O lado desenvolvimentista dos militares 

 

Carvalho (2002) divide os governos militares em três períodos distintos 

relativamente à repressão e perseguição de direitos: O primeiro momento (1964-1968) 

corresponde ao governo de Castelo Branco (1964-1967) e ao primeiro ano do general 

Costa e Silva (1968). Nesta fase destacam-se a intensa atividade repressiva. 

Relativamente à economia, foi um período de combate à inflação, queda do salário 

mínimo e pouco crescimento. O segundo período, entre 1969 e 1974, no que concerne a 

direitos civis e políticos, este representa o período mais obscuro e truculento no qual 

governou o presidente Garrastazu Médici. Neste período a par da mais violenta repressão 

política, o país atingiu os mais altos índices de crescimento econômico, embora o salário 
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mínimo continuasse a diminuir. O terceiro período (1974-1985) inicia-se no governo do 

General Ernesto Geisel (1974-1979), sendo que a sua tentativa de liberalizar e abrir o 

sistema, encontrou fortes restrições nos órgãos do aparelho repressor. O general João 

Batista Figueiredo (1979-1985) consegue aos poucos ir revogando as leis de repressão e 

a dar sinais de uma abertura cada vez maior, que desemboca finalmente na queda do 

regime militar e na eleição indireta de Tancredo Neves em 1985. 

Para Bresser-Pereira (2015), o governo de Castelo Branco foi filosoficamente 

idealista e economicamente liberal. Acreditava nas forças de mercado e sacrificava o 

desenvolvimento restringindo os créditos à indústria e agricultura em busca da 

estabilidade monetária e combate à inflação. Conservador politicamente, deixou-se ficar 

debaixo da influência dos Estados Unidos da América.  

Embora sob a égide conservadora, o projeto desenvolvimentista continuou, 

com Castelo Branco a fazer reformas importantes. Inclusive muitas delas propostas no 

plano de Reformas de Base de Jango, como a reforma tributária, a reforma bancária e a 

construção do Banco Central. No plano das estatizações, nacionalizaram-se setores chave 

da economia como a telefonia e eletricidade, permitindo alavancar o crescimento para 

níveis extraordinários nos anos seguintes.  

Costa e Silva continuou a política desenvolvimentista, ampliando a 

participação dos empresários industriais, retomando a substituição de importações e 

voltando-se para a exportação de manufaturas. Bresser-Pereira (2015, p.186) apelida o 

modelo de “tripé modernizante: burguesia, tecnoburocracia [Estado] e interesses 

estrangeiros.” O autor indica que a fraqueza do modelo residia no fato dos trabalhadores 

e amplos setores da classe média estarem excluídos do Pacto Autoritário-Modernizante.  

Com a morte de Costa e Silva, Geisel assume o poder e é no seu mandato que 

se consolida o “milagre econômico” entre 1968 e 1973. Nesse período o PIB brasileiro 

conheceu aumentos anuais de 11.3% e de crescimento industrial de 12.7% (BRESSER-

PEREIRA, 2015). Estes patamares tornaram-se possíveis por um lado com amento da 

poupança pública, advinda da eficiência com que as empresas estatais operavam, e por 

outro lado, com o aumento da poupança privada que decorreu de uma concentração 

extraordinária de renda nas classes médias e altas. A concentração proporcionou elevadas 

taxas de investimento, porém estas foram conseguidas em prejuízo evidente da classe 

trabalhadora.  

Relativamente à estratégia do “tripé modernizante” Furtado (1981) indica que 

as empresas multinacionais e transnacionais de características oligopólicas de capital 



74 

 
 

estrangeiro foram conseguindo gradativamente conquistar mais autonomia. Impuseram 

um padrão de consumo desajustado com a realidade brasileira, criando um mercado de 

consumo de bens duráveis ao qual a maioria da população não tinha condições de acessar. 

Mesmo as elites, para quem era voltado esse mercado interno, eram obrigadas a 

concentrar renda e foram sendo progressivamente seduzidas a privilegiar o consumo não 

produtivo ao invés da poupança para investimento produtivo. 

Embora o Brasil só entre oficialmente em crise nos anos 1980, o choque 

petrolífero de 1973 esteve na origem do desaceleramento do crescimento que se verificou 

após 1973, isto num momento em que o Brasil importava quase todo o petróleo que 

consumia. É a partir desse momento que o Brasil recorre a nova estratégia de combate à 

inflação que disparou com o aumento do preço do petróleo: crescer com poupança 

externa. Começa ai a escalada de endividamento externo. Furtado (1981, p. 40/41) 

comenta sobre o dito período, que  

O extraordinário crescimento da produção manufatureira brasileira no 

período que se convencionou chamar de “milagre”, ocorreu sem que se 

operassem modificações significativas na estrutura do sistema, vale 

dizer, que se alcançasse níveis mais altos de autotransformação. Tanto 

a capacidade de autofinanciamento como o coeficiente de exportação 

se mantiveram praticamente estáveis (…) o influxo de poupança 

externa produziu a ilusão de flexibilidade, pois as indústrias podiam 

reequipar-se no exterior a níveis tecnológicos superiores mediante a 

simples acumulação de uma dívida no exterior do pais. 

Avançavam paralelamente endividamento externo e inflação na segunda 

metade da década de 1970, com o Estado a perder cada vez mais a margem de manobra 

da política monetária e com as empresas (transnacionais) a ocuparem esse espaço. Como 

indica Furtado (1981, p. 518) 

O endividamento era fruto das facilidades dadas aos especuladores que 

realizavam operações de arbitragem no mercado de dinheiro, 

financiando-se no exterior a baixo custo sem incorrer em qualquer risco 

de cambio. A utilização desses recursos estava ao arbítrio das empresas 

e/ou intermediários que as obtinham no exterior, as autoridades 

monetárias se viram progressivamente cercadas em sua capacidade de 

levar adiante uma política de controle da criação de liquidez.  

Segundo o mesmo autor, em 1979 a situação do Estado no comando da 

economia brasileira era de semiparalisia. No mesmo ano, a segunda elevação do preço do 

petróleo veio deteriorar ainda mais a situação econômica. Não havia espaço de manobra 

no campo fiscal, monetário ou cambial.  
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O período do milagre foi também apelidado de milagre perverso, uma vez que 

os níveis de crescimento atingidos só foram possíveis com a concentração de renda, que 

foi funcional para aquele padrão de crescimento da época, baseando-se essencialmente 

no consumo da alta classe média e das elites.  É praticamente unânime ente os estudiosos 

do período do milagre que 

uma característica central do desenvolvimento  econômico ocorrido 

durante o período militar foi a compatibilização da concentração de 

renda com a existência de demanda para os bens relativamente de luxo 

que a indústria brasileira passara a produzir na década anterior, 

especialmente automóveis (BRESSER-PEREIRA, 2015,p. 223).   

Em síntese, foi um modelo de desenvolvimento de caráter anti-social, no qual 

o estilo de desenvolvimento imposto produziu e reproduziu desigualdades sociais e 

aumentou o fosso entre a minoria de privilegiadas e a massa rural e urbana. O modelo 

levou a uma polarização social crescente, uma vez que “o consumo dos grupos de médias 

e altas rendas terá crescido mais do que a própria renda… Concomitantemente, o salário 

básico da população estava em declínio ou estacionário” (FURTADO, 1981, p. 42). 

Não obstante os problemas de inflação e balança de pagamentos, a década de 

1970 foi uma década francamente desenvolvimentista, de industrialização e investimento 

em infraestruturas. O II Plano de Desenvolvimento (1975-79) do governo Geisel foi uma 

resposta à subida do preço do petróleo de 1973 e objetivava o aumento da produção 

de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia com as empresas estatais como 

protagonistas. O preço da execução do plano foi a explosão da dívida externa em 1981. 

Em 1982, foi concedida uma moratória à dívida brasileira. 

Embora no período de ditadura a política econômica dos militares tivesse 

avançado bastante no desenvolvimento das forças produtivas e na consolidação da 

indústria nacional, não se assinalou neste período nenhum movimento declaradamente 

progressista e convincente no sentido de romper com dicotomia regional. À medida que 

o grande Centro-Sul se foi modernizando e conhecendo um aumento significativo da 

classe média e do mercado interno, o Norte e o Nordeste haviam continuado nas mãos 

das oligarquias agrárias. Estas continuavam resistentes à modernização das relações de 

trabalho capitalista, cujo resultado, era uma situação extremamente precária para a 

maioria dos agregados dessas regiões que estavam sujeitos a esse tipo de relações de 

trabalho. No entanto, durante o período da ditadura militar, segundo Araújo (2005) o país 

passa por um processo de “modesta desconcentração” no qual se verifica uma 

desconcentração da base agrícola e industrial e uma tendência à atenuação da questão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Insumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bens_de_capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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regional. Ainda assim, não se verificou qualquer esboço de reforma agrária ou 

desconcentração de terra, que visasse alterar as condições sociais de milhões de 

camponeses que viam como única forma de romper com a miséria crônica a migração. 

Esta aconteceu em essencialmente a partir da segunda metade do século XX, a massa de 

nordestinos milhões de nordestinos rumou essencialmente para os grandes centros 

urbanos o Sudeste e Centro-Oeste. 

2.5 Consumada a revolução capitalista no Brasil: abertura de um novo ciclo de 

Sociedade e Estado: Democracia e social-desenvolvimentismo 

De acordo com a conceituação original de Bresser Pereira (2015), já a partir 

de 1977 se iniciou um novo Ciclo de Sociedade e Estado: O ciclo “Democracia e Justiça 

Social.” Já o “Ciclo Nação e Desenvolvimento” no qual teria ocorrido a Revolução 

Capitalista Brasileira, estaria definitivamente fechado após o esgotamento do Pacto 

Nacional-Popular de 1930 e o Pacto Autoritário Modernizante de 1964. O Pacto 

Democrático-Popular de 1977 abriu um novo ciclo, este pacto foi-se consolidando à 

medida que a ditadura perdia legitimidade política e passou a ser contestada de forma 

cada vez mais aberta.  

A sociedade civil em geral, desde a burguesia, até os trabalhadores, passando 

pelos estudantes e igreja, todos se manifestaram defendendo a abertura democrática. O 

resultado da pressão política e social está na origem na extinção do Ato institucional nº 5 

que conferia poderes ditatoriais ao Presidente da República para a cassação de mandatos, 

censura à imprensa e fechamento do congresso. Apesar da “agenda de abertura” seguiu-

se um refluxo conservador, que é finalmente contrariado com a derrota eleitoral do partido 

dos militares em 1982, ano no qual foram eleitos vários governadores de partidos de 

oposição.  

A abertura democrática ganhou o ímpeto final no início de 1984 na sequência 

de uma proposta de emenda constitucional. A emenda propunha eleições diretas para a 

escolha do Presidente da República. A proposta ganhou força e uniu toda a oposição 

democrática em um movimento de massas apelidado de “Diretas Já”. Embora a emenda 

não tenha sido aceite pela maioria governista, já não havia como impedir a abertura 

democrática que culminou com a eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio 

Eleitoral. Tancredo ficou gravemente doente poucos dias antes da posse e foi substituído 

por José Sarney, vice presidente da chapa vencedora. 
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Em 1985 a crise econômica potenciada pela dívida externa e pela inflação 

parecia estar controlada. Verificava-se uma retomada das exportações, bem como 

crescimento do PIB. Porém Bresser Pereira (2015) que havia sido Ministro da Fazenda 

em 1987 admite que o crescimento de 1985-1986 ocorrera por via da política fiscal 

expansiva praticada pelo governo de forma irresponsável. Com o país mergulhado na 

crise econômica e estagnação, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em 1990 

num contexto de hiperinflação e crise econômica, após sucessivos falhas de ajustamento 

econômico. Aqui, já não se falava mais em desenvolvimento. A prioridade passa a ser 

combater a dívida e a inflação que asfixiavam o país. Um ano antes, em 1988 o Brasil 

colocava em vigência a sua quinta constituição, esta verdadeiramente democrática, social 

e desenvolvimentista “democrática no seu conteúdo, democrática em razão da 

legitimidade democrática dos constituintes” (BRESSER.PEREIRA p. 291, 2015). 

Mergulhado na crise econômica e de representatividade política, em 1991 

assinala-se o rompimento do “Pacto Democrático Popular” de 1977 e das diretas já”, e a 

formação de um novo pacto: o “Pacto Liberal-Dependente” formado “essencialmente por 

rentistas, pelos capitalistas das grandes empresas de serviços públicos operando em 

situação de monopólio ou quase monopólio, pelo agronegócio e pelo setor financeiro” 

(BRESSER-PEREIRA, 2015 p. 302) Este novo pacto político vigorou sob a hegemonia 

do neoliberalismo, novo paradigma da economia global submetido ao Consenso de 

Washington. 

Para Bresser-Pereira (2015) no exterior a ideologia neoliberal vingara nos 

EUA e Reino Unido desde 1980. Internamente, a rejeição do nacionalismo excludente 

dos militares, a aceitação da leitura da dependência feita por Fernando Henrique Cardoso 

e Enzo Falleto39, a crise da dívida externa e a alta inflação estiveram na origem da 

formação do pacto Liberal-Dependente de 1991, levando o Brasil de volta à situação de 

semicolônia anterior a 1930. O plano de estabilização de Collor, alinhado com o 

receituário liberalizante do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Consenso de 

Washington, abrira a economia às entradas de capital do exterior. O Estado abria mão do 

controle da taxa de câmbio e apontava para reformas liberais. 

A estabilização econômica só chegou em 1994 com o Plano Real, implantado 

pelo Presidente Itamar Franco (1993-1994) que sucedeu Fernando Collor após este ter 

                                                           
39 A clássica tese "Dependência e Desenvolvimento na América Latina" de 1967 ficou conhecida como 

interpretação da dependência associada ou interdependência. Esta interpretação sugeria uma associação 

dos países dependentes com os países capitalistas desenvolvidos, como estratégia de desenvolvimento.   
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sido deposto por um processo de impeachment. Itamar Franco tinha como pauta 

prioritária o combate à inflação herdada do governo anterior. Em 1995, depois da inflação 

controlada, Fernando Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda de Itamar Franco, foi eleito 

Presidente da República. Embora o plano real tenha sido bem sucedido no controle da 

inflação, não houve retomada do crescimento econômico. 

Não obstante os elogios para com o plano real, Bresser-Pereira (2015, p. 318) 

é crítico das “guinadas” neoliberais de caráter dependente dirigidas por FHC na política 

macroeconômica, restringindo o papel do Estado e diminuindo a sua autonomia.   

[FHC] equivocou-se ao não ser capaz de fazer a crítica da ideologia 

neoliberal e globalista então dominante, para a qual a economia mundial 

não devia ser uma integração competitiva, mas uma integração 

produtiva, subordinada aos interesses das empresas multinacionais e de 

seus governos. (…) Neoliberal porque implicava a privatização de 

empresas que constituem monopólios naturais, como a produção e 

distribuição de energia elétrica, as estradas e a telefonia fixa; 

dependente porque retirou a preferência assegurada às empresas 

públicas nacionais na constituição; e permitiu não apenas a 

privatização, mas também a desnacionalização dos serviços públicos 

monopolistas e dos grandes bancos de varejo. 

Bresser-Pereira (2015, p.321) resume desta forma os dois mandatos (1995-

2002) de FHC do ponto de vista econômico 

A taxa média de crescimento do PIB foi apenas de 2.1% ao ano, o que 

significa um crescimento da renda por habitante em torno de 1% ao ano. 

O país se manteve, portanto, quase estagnado. Nos quatro primeiros 

anos, o governo FHC conviveu com uma taxa de câmbio 

sobrevalorizada, grandes déficits em conta-corrente que chegaram a 4% 

do PIB, e altas taxas de juros; o período terminou em meio a uma grave 

crise de balança de pagamentos. (…) No final de 1998, a relação dívida 

externa/exportações subiu acima de quatro vezes. Reeleito, 

imediatamente o presidente em janeiro de 1999, deixou afinal flutuar o 

câmbio, o real se depreciou cerca de 30% em termos reais e o país 

pareceu voltar a caminhar em direção ao equilíbrio macroeconômico e, 

possivelmente à retomada do desenvolvimento.  

Marcio Pochmann, por sua vez, tece duras críticas ao “Pacto Liberal-

Dependente”40 iniciado nos finais do século XX e que teve o seu vigor no período FHC. 

Para Pochmann (2014) o abandono do projeto desenvolvimentista, a política econômica 

neoliberal, e a subordinação à globalização financeira estiveram na origem da destruição 

do mercado de trabalho, marginalização do operariado e o crescimento do desemprego. 

Estes acontecimentos haviam contribuído significativamente para um encolhimento da 

classe média brasileira. 

                                                           
40 Conceituação original de Bresser-Pereira (2015). 
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Relativamente à questão regional, o Estado brasileiro dos anos 1990 foi 

omisso relativamente a esse problema, tendo afastado mais ainda essa pauta de sua 

agendo do que os próprios militares. Segundo Araújo (2005) o Estado havia desaparecido 

completamente como ator político, no sentido atuar com vista ao equilíbrio regional.   

Endividado, o Estado brasileiro é hoje refém dos seus credores e muda 

a sua presença na cena nacional. E assim, em vez de patrocinar o 

desenvolvimento das forças produtivas, ou concentrada em São Paulo 

ou desconcentrada em outras regiões, é hoje, de fato, patrocinador do 

rentismo. É patrocinador da acumulação dos agentes econômicos na 

esfera financeira da economia brasileira, distorcendo inclusive 

iniciativas da esfera produtiva. (ARAÚJO, 2005, p. 226) 

A eleição do candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz 

Inácio Lula da Silva em 2002, e a inexistência de movimentos ou intenções golpistas 

vindas da direita ou da burguesia que impedissem a posse do presidente, representam um 

dado novo para a sociedade brasileira: a democracia e o capitalismo já estavam maduros 

o suficiente para aceitar a vitória de um candidato assumidamente de esquerda.  

Segundo Bresser-Pereira (2015) nos dois primeiros anos, Lula continuou a 

fazer o ajustamento econômico, sob influência ainda do antigo pacto político formado 

pela coalizão liberal-dependente. Um novo pacto político “Nacional-popular” só seria 

iniciado a partir de 2006 no qual se assinala novamente uma estratégia de 

desenvolvimento. Essa estratégia foi apelidada de “social-desenvolvimentismo”. Este 

autor considera que a expressão “social desenvolvimentismo” é adequada para 

caracterizar o período iniciado em 2006 uma vez que esta, explícita a combinação do 

velho desenvolvimentismo com um compromisso inédito na política brasileira: a 

distribuição de renda. 

Pochmann (2014) recorre à mesma expressão para caracterizar esse mesmo 

período iniciado já sob o mandato do Presidente Lula. Para este autor, 2004 marca a 

recuperação da economia, o abandono das políticas neoliberais, e reforça o investimento 

em políticas públicas cujo impacto se fez notório na estrutura social. Este “pacote” de 

políticas públicas teve como alvo primordial a população mais pobre e mais vulnerável. 

O autor destaca como as políticas sociais mais importantes: o aumento real do salário 

mínimo, a consolidação e ampliação dos programas de distribuição de renda e concessão 

de crédito urbano e rural para a população mais pobre.  

As medidas tomadas por esse “Estado social-desenvolvimentista” influíram 

diretamente na redução da miséria e da pobreza. A distribuição de renda teve um impacto 

significativo na integração e consolidação da sociedade de consumo e da incorporação 
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nela de largas franjas da população brasileira. Estas políticas demonstraram uma eficácia 

inédita na redução da pobreza e desigualdade de renda no Brasil. 

As políticas de distribuição de renda tiveram um impacto bastante 

significativo na redução das diferenças macrorregionais, uma vez que estas tiram um 

impacto muito significativo nas regiões social e economicamente mais vulneráveis como 

o Norte e o Nordeste.  

Conjuntamente a estas medidas, destacam-se outras políticas declaradamente 

voltadas para a amenização dos problemas das regiões mais pobres. Destacam-se o 

Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), que abriu uma frente ampla de 

investimento em infraestruturas e redes de comunicação no Norte e Nordeste; A 

ampliação das ações do Ministério da Integração Nacional, que teve como prioridade o 

enfrentamento dos problemas das regiões mais desfavorecidas. Também o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome ampliou as suas ações com programas de 

alimentação e nutrição nas regiões mais desfavoreças. Entre outras ações desenvolvidas 

destacam-se ainda a ampliação de programas de eletricidade, saneamento básico e 

abastecimento de água nas regiões mais carentes; o incentivo construção de escolas e 

universidades no Norte e Nordeste e incentivos à descentralização industrial 

Dilma Rousseff, assumiu a presidência em 2011, sucedendo Lula após o 

término do segundo mandato. Eleita pelo PT, Dilma, assumiu os destinos do Brasil com 

um projeto que visava a continuidade da política econômica e social do seu antecessor. 

Durante os dois mandatos dos governos Lula (2003-2010) o Brasil havia conhecido um 

crescimento do PIB na ordem dos 4,5% médio ao ano. Embora aparentemente estivessem 

mantidas as condições para a continuidade, as taxas de crescimento baixaram, e com ela 

as taxa de investimento.  

Bresser-Pereira (2015) assinala que Dilma, ao contrário de Lula, recebera 

uma taxa de cambio fortemente sobre apreciada, perdendo assim competitividade 

monetária. Para levar o câmbio a níveis de equilíbrio industrial seria necessário uma 

depreciação violenta que se refletiria em uma redução de todos os rendimentos e a um 

aumento da inflação. Outro problema seria também a diminuição da competitividade real, 

uma vez que os salários haviam subido acima da produtividade durante o governo Lula. 

Não obstante as dificuldades impostas pela baixa do crescimento do PIB 

durante o primeiro mandato, Dilma fez-se reeleger em 2014, deparando-se desde então 

com uma crise política potenciada essencialmente pela retração econômica, por 

escândalos de corrupção e dificuldades de gestão da coalizão política do governo. Dentre 
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as bandeiras desenvolvimentistas e de “continuidade” do governo Dilma destacam-se o 

programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, dirigida preferencialmente às classes 

de menor renda; o programa Mais Médicos, que alargou as linhas de atendimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) às populações com falta de médicos, aumentos do salário 

mínimo e a continuidade das políticas de transferência de renda herdadas do governo 

Lula. Após a reeleição, embora Dilma - pela mão do novo ministro da Fazenda Joaquim 

Levy, um economista liberal e ortodoxo - tenha apresentado um pacote de ajustamento 

fiscal, Bresser-Pereira (2015, p. 365) não considera que tenha havido um “rompimento 

da continuidade” do social-desenvolvimentismo.  

O governo Lula e afora o governo Dilma representam uma tentativa de 

construir uma alternativa desenvolvimentista e social ao liberalismo 

econômico. Os elementos essenciais do desenvolvimentismo estão 

presentes nesses dois governos – a intervenção moderada na economia 

através do planejamento dos investimentos em setores não competitivos 

ou pouco competitivos da economia, e uma ativa política econômica e 

social. 

A crise política com que o atual governo se se vem deparando é ainda segundo 

o mesmo autor um reflexo da rejeição do desenvolvimentismo democrático e social por 

parte da direita, do capital rentista e liberal, bem como da classe média liberal que se 

reanimou por conta da dificuldade em retomar o crescimento econômico e pelos 

escândalos de corrupção, como o caso do Mensalão ou o caso da Lava Jato. 
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CAPÍTULO III 

A QUESTÃO REGIONAL BRASILEIRA 

 

As desigualdades regionais são, desde o início do século XX41 uma 

problemática cada vez mais relevante para o equilíbrio interno das unidades nacionais. 

Quando se trata de estabelecer um padrão equitativo de justiça social dentro de uma dada 

unidade territorial especifica: os estudos, teorias, experiências e ações que veem sendo 

elaboradas, utilizam recursos de análise metodológica diversa conforme as distintas 

características do espaço de análise. O escopo, em relação ao tamanho da unidade pode 

variar desde pequenos aglomerados populacionais até à escala continental. Relativamente 

aos fins da análise e/ou ação, estas dependem da desigualdade que se pretende enfrentar. 

As experiências de análise e planejamento regional no Brasil tiveram Celso 

Furtado como principal pioneiro e expoente. Este, antes de formular uma teoria de análise 

original para a questão regional brasileira, notou que mesmo em pleno processo de 

modernização, industrialização e crescimento do país, continuavam a existir regiões que 

estruturalmente reproduziam o subdesenvolvimento e pelas quais o desenvolvimento não 

era capaz de romper. 

A questão regional brasileira começou a receber os primeiros subsídios 

teóricos no Brasil com Celso Furtado na década de 1950. Tavares (2010) destaca os dois 

tipos de abordagens do economista à questão regional: a primeira, de caráter histórico, 

concluída em 1958 com publicação da obra, hoje clássica, denominada Formação 

Econômica do Brasil; e outra que tratava pela primeira vez de diagnosticar como se 

davam as relações entre o Nordeste com as restantes regiões do país. Esse trabalho, Uma 

política de desenvolvimento para o Nordeste ficou conhecido como relatório GTDN.  

O primeiro trabalho, com uma abordagem histórica das relações econômicas 

entre as várias regiões do Brasil, trabalhando ao mesmo tempo dimensões de espaço e 

tempo, subsidiou alguns trabalhos do segundo. Ainda em Formação Econômica do 

Brasil, Furtado identifica um quadro de desigualdades regionais evidente na primeira 

metade do século XX, decorrentes essencialmente da instalação do núcleo cafeeiro 

industrial (com o primeiro a sustentar o surgimento do segundo) paulista que se 

                                                           
41 Em rigor, já no Século XIX, Von Thunen se debruçou sobre a questão da influência que a localização 

espacial e logística de determinada atividade agrícola acarretava sobre o preço final dos produtos. 
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dinamizava pela propensão que tinha de atrair mais capital e investimento. Nesse sentido, 

Araújo (2000, p. 116) afirma que  

A moderna e ampla base industrial, montada no atual século [século 

XX], (…) tendeu a concentrar-se, fortemente em uma região: o 

Sudeste. Com 11% do território brasileiro, o Sudeste respondia, em 

1970, por 81% da atividade industrial do país, e São Paulo, sozinho, 

gerava 58% da produção da indústria existente. 

Para Oliveira (1993, p.50) na base da acumulação primitiva de São Paulo 

estaria o Estado, sustentando a expansão cafeeira e principalmente organizando a 

concorrência que se define pela “liquidação de outros capitais concorrentes e uma política 

de alianças de uns setores contra outros.” As províncias de Bahia, Pernambuco e Minas 

eram aquelas que mais lucro geravam aos cofres do Império, tendo ainda superávit em 

relação aquilo que o Império nelas investia. Rio de Janeiro e São Paulo seriam as mais 

gastadoras. Por outro lado, seria também o Estado a financiar a infraestrutura e em dar 

garantias aos países de onde veio a mão-de-obra.  Francisco de Oliveira indica que nem 

Caio Prado nem Furtado conseguiram explicar de onde saíram os recursos de capital do 

café  

de onde saíram os recursos de capital do café? Dele mesmo? Mas como 

capital faz capital antes de ser capital? Pela acumulação primitiva: de 

um lado o Rio, com o comércio de escravos, de outro as fontes fiscais, 

drenando recursos das províncias superavitárias para as deficitárias. 

(…) Na velha república os exemplos são mais fartos (…) o Estado tanto 

subsidiava o café e obstaculizava a acumulação de capital em outros 

setores, quanto organizava a concorrência, impedindo a expansão de 

outros segmentos (OLIVEIRA, 1993, p 50). 

Neste sentido, para o autor a questão regional brasileira assentava 

essencialmente na dicotomia Nordeste-São Paulo como uma “questão de resolução de 

força de trabalho, a qual vai ter consequências sobre a irresolução da questão agrária. Ela 

é a summa [questão]” (OLIVEIRA, 1993, p. 50). Na retomada da procura das origens da 

acumulação primitiva do complexo cafeeiro, Francisco Oliveira inverte a assim equação 

hegemonicamente aceite da “região de excelência para o café” como argumento 

explicativo para o dinamismo que a região de São Paulo conheceu em relação às demais 

regiões do Brasil. 

A questão só irrompeu com vigor nos anos 1950 no cenário nacional com o 

trabalho pioneiro do GTDN, o qual diagnosticou os principais problemas do Nordeste e 

apontou ações possíveis de serem implementadas. A intervenção planejada do Estado na 

região remonta à criação de organismos de combate à seca do Instituto Federal de Obras 
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contra as Secas (IFOCS) em 1909, que mais tarde passou a dominar-se Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). As ações do IFOCS e DNOCS eram 

concentradas essencialmente na construção de barragens e açudes para os períodos de 

seca, perfuração de poços, criar condições para agricultura irrigada, abrir estradas no 

semiárido, dentre outras. Isto nas áreas mais vulnerais do Brasil, entenda-se o Nordeste. 

Era normal a captura desses organismos pelas oligarquias agrárias da região. Na prática 

cotidiana, as obras do IFOCS e DNOCS eram maioritariamente executadas em benefício 

dos “coronéis”, os quais, com a conivência de inúmeras autoridades públicas parasitavam 

e corrompiam o Estado através de seus respetivos organismos. 

A intervenção do Estado, por via dos gastos e ações do DNOCS não subvertia 

as condições de reprodução da estrutura econômica e social, pelo contrário, as mantinha. 

As oligarquias agrário-exportadoras atrasadas, a questão fundiária, os caprichos da 

concentração de capital em outras regiões, e a seca, faziam do Nordeste, principalmente 

do semiárido, uma região onde a maioria da população passava por extremas dificuldades 

de sobrevivência. As ações do DNOCS não conseguiam alterar nenhuma dessas 

condições. Reforçavam antes o poder das velhas oligarquias. 

O DNOCS dedicou-se sobretudo à construção de barragens para 

represamento de água, para utilização em períodos de seca, e a construí-

las nas propriedades dos grandes e médios fazendeiros: não eram 

barragens públicas na maioria dos casos. Serviam, sobretudo, para 

sustentação do gado desses fazendeiros a implantação de pequenas 

«culturas de subsistência» (…) o investimento do DNOCS reforçava, 

num caso como noutro a estrutura arcaica: expandia a pecuária dos 

grandes e médios fazendeiros, e contribuía par reforçar a existência do 

«fundo de acumulação» próprio dessa estrutura, representada pelas 

«culturas de subsistência» dos moradores, meeiros, parceiros e 

pequenos sitiantes (OLIVEIRA 1977, p. 48). 

O autor evidencia ainda que a maioria dos poços artesianos, imprescindíveis 

para o acesso à água, eram abertos no sertão para servir aos fazendeiros. Também a 

agricultura irrigada tinha falhado quase por completo por falta de investimentos 

suficientes. Quanto à abertura de estradas, esta foi a única ação eficaz do DNOCS. Foi 

aberta uma imensa redes de estradas não pavimentadas. No entanto, muitas vezes essas 

estradas eram abertas em espaços privados no interior dos grandes latifúndios, de forma 

a facilitar o escoamento da produção do dono da propriedade. 

O DNOCS foi apropriado e instrumentalizado pela força e influência das 

elites agrárias regionais. Embora tenha representado o primeiro grande esforço estatal 

para reduzir a miséria no Nordeste, este esforço foi subvertido e apropriado por uma 
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minoria de oligarcas que esvaziaram o organismo estatal do seu já pouco eficaz plano de 

“combate à seca.” Oliveira (1977, p. 50) é taxativo ao afirmar que teria sido 

essencialmente a elite agrária-algodoeira cearence quem tinha tomado conta dos destinos 

do DNOCS.  

As primeiras grandes obras do IFOCS e do DNOCS foram no Ceará, e 

daí por diante o controle desse organismo estatal, sua captura pela 

oligarquia algodoeira-pecuária, aprofundou-se e tornou-se 

completamente indistinta a linha divisória entre DNOCS e a mesma 

oligarquia. Falar e DNOCS no Ceará, era o mesmo que falar da 

oligarquia e vice-versa. 

Após a conhecida ineficácia para reverter, ou atenuar o drama social do 

Nordeste, a década de 1950 marca o surgimento de novos subsídios para tentar reverter e 

rediscutir a problemática da seca e da pobreza do Nordeste. Araújo, (2000, p.75) salienta 

que este marco temporal coincide com o fato de que  

a região estava sofrendo os impactos da intensificação da 

concorrência inter-regional, coincidindo essa conjuntura com uma 

grande seca, uma das maiores que o Nordeste viveu. Ao mesmo 

tempo, a zona da mata nordestina estava passando por um processo 

também muito importante, que era a expulsão dos «moradores» para 

as periferias das cidades, o que fez florescer o movimento social, 

muito intenso naquele momento.(…) Naquele momento, a tensão 

social estava instalada nas diversas partes da região: no semi-árido, 

com a seca, na zona da mata e nos centros industriais, onde estava a 

indústria têxtil. (…) Nesse momento emerge com força a discussão da 

«questão regional». 

Celso Furtado, diretor do BNDE entre 1958-59, elaborara o documento do 

GTDN Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste que encontra em JK, um 

presidente entusiasta, com disposição, afinidade ideológica e vontade política para 

implementar um plano de ação que conseguisse romper a condição de miséria a que região 

nordestina estava voltada. Bielschowsky (2005, p.139) destaca que a contribuição teórica 

e a ousadia intelectual, e a originalidade da construção analítica de Furtado se prende com 

uma motivação política. “Trata-se de um teórico do subdesenvolvimento dedicado a 

orientar os cidadãos do continente para uma ação transformadora. É por isso que toda a 

sua obra tem todo um sentido pedagógico e um cuidado didático.” 

O GTDN pode ser considerado o documento fundador e fundamentador da 

SUDENE. O relatório do GTDN apresenta-se como um documento  

que compreende uma análise sucinta do problema que representa o 

Nordeste no quadro do desenvolvimento econômico Nacional, e um 

conjunto de recomendações concretas que, levadas à prática, poderão 
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modificar os dados desse problema e encaminhar uma solução 

definitiva para o mesmo (GTDN, 2005). 

O primeiro ponto central do documento fez emergir a questão regional ao 

primeiro plano da política econômica nacional.  

A disparidade de níveis de renda existente entre o Nordeste e o Centro 

Sul do país constitui, sem larga dúvida, o mais grave problema a 

enfrentar na etapa presente do desenvolvimento econômico nacional. 

Essa disparidade é maior que a observada entre as economias do 

Centro-Sul e a dos países industrializados da Europa Ocidental. O 

nordeste brasileiro se singulariza no hemisfério ocidental como a mais 

extensa e populosa zona de nível de renda inferior a cem dólares por 

habitante. A renda média do nordestino é menos que uma terça parte da 

do habitante do Centro-Sul. Sendo a renda muito mais concentrada no 

Nordeste, a disparidade de níveis de vida da massa populacional ainda 

é bem maior (GTDN, 2005). 

Juntam-se a este ponto, no relatório outros 9 pontos, os quais diagnosticam e 

propõem linhas de ação para reverter os problemas do Nordeste. O 11º ponto traça as 

quatro diretrizes básicas em torno das quais se deveria concentrar a ação transformadora. 

a) Intensificação dos investimentos industriais, visando criar no 

Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira; 

b) Transformação da economia agrícola da faixa húmida, com vista a 

proporcionar uma oferta adequada de alimentos nos centros urbanos, 

cuja industrialização deverá ser intensificada; 

c) Transformação progressiva das economias das zonas semiáridas no 

sentido de elevar a sua produtividade e torna-la mais resistente ao 

impacto das secas: e  

d) Deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste, visando incorporar 

à economia da região as terras húmidas da hinerland maranhense que 

estão em condições de receber os excedentes populacionais criados pela 

reorganização da economia da faixa semiárida (GTDN, 2005). 

Diniz (2009) afirma que as diretrizes do relatório do GTDN, elaborado por 

Furtado tinham um caráter reformista e modernizador. Nessas diretrizes estava presente 

de forma notória a influência do keynesianismo, colocando o Estado como interventor 

nos problemas econômicos e sociais do país.  

Nas linhas de atuação para o enfrentamento da “questão regional” é evidente 

também a influência do estruturalismo cepalino, lente com a qual Furtado olhava a 

realidade brasileira. A teoria estruturalista que perpassa toda a obra e análise de Celso 

Furtado recebeu os mais importantes subsídios durante o período no qual o economista 

foi diretor da divisão de Desenvolvimento CEPAL.   
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3.1 A influência da CEPAL para o pensamento desenvolvimentista: Subsídios para 

a discussão regional brasileira  

A CEPAL foi fundada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

a partir do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Esta comissão 

tinha como missão o desenvolvimento de estudos com o intuito de monitorar e assessorar 

a formulação de políticas de desenvolvimento econômico na América Latina e Caribe. 

Além disso, objetivava promover o fortalecimento da relação entre os países da região, e 

com as outras nações. (Bielschowsky 1998). As orientações da CEPAL exerceram uma 

forte influência na forma como foram conduzidas as políticas de desenvolvimento nas 

economias dos países latino-americanos, principalmente na década de 1950.  Considera-

se o destacado economista chileno Raúl Prebisch, como o principal fundador do 

pensamento estruturalista da CEPAL, foi ele quem começou por refutar com veemência 

a “teoria das vantagens comparativas” formulada por Rostow42. 

Dado o seu caráter ideológico dominante, esta escola de teoria econômica, 

legitimava, segundo Prebisch, os interesses dos países centrais na periferia do sistema 

capitalista. Os países centrais estavam ativamente interessados em manter os países 

periféricos como produtores e exportadores de bens primários. O argumento era que os 

países periféricos não precisariam nem deveriam se industrializar. Os países centrais - ou, 

centro do sistema - correspondem àqueles que desenvolveram primeiro e cujas técnicas 

de produção capitalista foram aplicadas em setores produtivos. Dos países periféricos – 

ou periferia do sistema - fariam parte todos os países cujo as técnicas de produção eram 

mais atrasadas. 

 Prebisch, identifica na relação centro-periferia uma “deterioração dos termos 

de troca” na qual os países periféricos sairiam prejudicados na relação de troca devido 

aos entraves ao crescimento colocados pelo fraco dinamismo das exportações. Estas 

exportações, tendencialmente tinham condições muito desvantajosas comparativamente 

com os das manufaturas importadas dos países centrais. A limitada necessidade de 

                                                           
42 Segundo Singer (2000) esta tese, apelidada de “teoria das vantagens comparativas” afirmava que cada 

país deveria se especializar na produção de mercadorias em que tivesse maiores vantagens relativas. Quanto 

maior a vantagem, menor seria o custo da mercadoria. Deveria ser levado em consideração aspectos como 

clima, solo, relevo, e a especialização em determinada linha de produção, à qual permitia que a força de 

trabalho de um determinado país adquirisse o domínio da técnica obtendo, em função disso, custos mais 

baixos em relação aos outros países. Se o comércio internacional não fosse obstaculizado pelo estado, o 

mercado, faria com que cada país se especializasse em linhas de produção nas quais retirasse mais vantagens 

comparativas. Disso resultaria que todas as mercadorias seriam obtidas pelo mais baixo valor. O que traria, 

então, compensações para todos os países do sistema.  
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importação de matérias-primas e produtos agrícolas por parte das economias centrais não 

possibilitaria às economias periféricas uma acumulação de capital suficiente para saírem 

dessa condição. 

A justificava da “deterioração dos termos de troca” foi feita a partir do 

princípio de que, os países centrais, especializando-se na produção de manufaturas, 

sairiam altamente beneficiados das relações comerciais com a periferia. Segundo 

Goldenstein (1994) nos países centrais os mercados, oligopolizados pelos empresários 

juntamente com a sua estrutura de mercado de trabalho e o sindicalismo organizado 

impediriam que os ganhos de produtividade decorrentes de inovações tecnológicas 

fossem repassados para os preços dos produtos primários importados 

Segundo Bresser-Pereira (2005) essa teoria justificava o subdesenvolvimento 

da periferia como resultado da ação imperialista43 dos países centrais que procurava 

manter a periferia como exportadora de bens primários e matérias primas.  

A escola cepalina acreditava que para sair da condição de 

subdesenvolvimento seria necessário a região modernizar e consolidar o processo de 

industrialização. Embora fosse essa a direção a seguir, Prebisch (1949) argumentava que 

não se deveria abdicar da produção primária, uma vez que esta seria imprescindível para 

o desenvolvimento da produção industrial. Segundo esse autor, a exportação da produção 

primária seria a forma de conseguir importar bens de capital essenciais à industrialização.  

A via da industrialização deveria encontrar nos estados nacionais o principal 

promotor e impulsionador. Neste sentido, o Estado deveria forjar alianças com a 

burguesia industrial nacional, contando ainda com o apoio dos trabalhadores. Esta aliança 

deveria impor-se contra os interesses instalados dos países imperialistas na periferia, ou 

seja, uma aliança de classes entre capital e trabalho, que embora não se evitando o choque 

social, esta aliança prevaleceria sobre a competição com outros estados nacionais. O 

esforço industrializante seria “o único meio do qual se dispõe para captar uma parte do 

fruto do progresso técnico e elevar progressivamente o nível de vida das massas” 

(PREBISCH, 1949, p.48). 

                                                           
43 Em um artigo publicado posteriormente (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. As três interpretações da 

dependência 2012. In: perspectivas, são Paulo 2010) o autor esclarece que sendo a CEPAL um organismo 

da ONU, não vai utilizar o termo” imperialismo”, recorrendo antes aos conceitos de “centro” e “periferia”. 

(p. 22) 
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3.2 A criação da SUDENE e o enfrentamento do subdesenvolvimento do Nordeste 

Segundo Bielschowsky (1998), por meio dos direcionamentos dados pela 

escola de teoria “escola” de teoria econômica da CEPAL, o Brasil foi o exemplo de um 

país da região da América Latina, que conheceu nos anos 1950 um rápido crescimento 

econômico. Este crescimento deu-se sob uma conjuntura macroeconômica de 

protecionismo e restrição de importações. Para além da pressão inflacionária gerada pelo 

contexto, avaliou-se que o processo de industrialização não veio melhorar a as condições 

da maioria da população. Essa população continuava flagelada pelo desemprego e pela 

inflação. Não se tinha conseguido também romper com a vulnerabilidade e a dependência 

em relação aos países centrais.  

Já no plano interno, o modelo de inspiração cepalina baseado na 

industrialização, e substituição de importações que era tido como receita para romper com 

o subdesenvolvimento da periferia, havia deixado mais evidentes inda as disparidades 

regionais no Brasil. Furtado (1961) aponta que o dinamismo industrializador, mostrava-

se incapaz para romper com o subdesenvolvimento de determinas regiões.  

O sistema centro-periferia, reproduzia-se dentro do próprio país. O 

subdesenvolvimento resultaria de uma formação histórico-estrutural particular que 

subvertia o processo de desenvolvimento em processo de subdesenvolvimento na 

“periferia” do Brasil.  

Esta dada estrutura subdesenvolvida só poderia ser revertida com 

transformações estruturais. A analogia entre países cêntricos e periféricos seria feita no 

caso para a relação entre Centro-Sul cêntrico e Nordeste periférico.   Araújo (2000), 

afirma que Celso Furtado considerava que a política de industrialização de JK, não 

obstante de ser boa para o Brasil, do ponto de vista regional, ampliava as desigualdades 

entre as regiões. Isto porque 

a industrialização fez-se concentrando geograficamente não somente os 

benefícios do aumento de produtividade que ela engendrava, mas 

também os lucros monetários criados pela elevação dos preços relativos 

dos produtos industriais, cujas importações eram obstaculizadas 

(FURTADO 1966, p.97).  

Segundo Diniz (2009, p. 237) Furtado identificara que no Nordeste 

“mantinha-se uma estrutura agrária dual e arcaica, com relações mercantis para fora, ao 

lado de relações de trabalho pré-capitalistas ou não mercantis, especialmente das 

atividades voltadas para a subsistência”. 
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A “saída” para o grave e já mais que evidente problema nordestino, segundo 

a argumentação de Celso Furtado, deveria passar por um confronto com as oligarquias 

atrasadas da região que se opunham com veemência aos projetos de modernização e 

integração regional. Segundo Araújo (2000) para as elites nordestinas, os problemas da 

região derivavam única e exclusivamente das secas. Uma vez que política hidráulica, ou 

política da secas, as favorecia de sobremaneira, olhavam para as propostas do GNTD 

como um ameaça à sua secular dominação. Oliveira (2010), também crítico das políticas 

hidráulicas do DNOCS, afirma que Furtado combateu essa “indústria.” 

Tentei fazer alguma coisa no Nordeste e sei como é difícil qualquer 

mudança. A responsabilidade maior é da classe política nordestina, que 

se prevalece das suas posições no governo para dificultar a formulação 

de uma política. A verdade é que nós todos sabemos muito bem o que 

fazer no Nordeste (FURTADO, 1998, p.15). 

Na visão histórico-estruturalista de Furtado o problema do Nordeste estava 

longe de ser a falta de chuva. O subdesenvolvimento da região dizia respeito às estruturas 

oligárquicas da região. Ao deixar a CEPAL em 1958, e passar pela Diretoria do BNDE, 

Furtado passa a assumir em 1959 o cargo de superintendente (1959-64) da SUDENE, um 

organismo recém criado na sequência, das pressões políticas que decorriam  

das secas, da concentração industrial em São Paulo, dos elevados 

recurso federais alocados na construção de Brasília, do intenso debate 

nacional em torno da problemática do subdesenvolvimento nacional e 

regional, e do crescimento de vários movimentos sociais reivindicativos 

(em especial o das Ligas Camponesas) (CANO, 2010, p. 35). 

Ao contrário dos antigos organismos de combate as secas, a SUDENE previa 

que os investimentos federais fossem destinados à prossecução de suas ações através de 

planejamento plurianual.  Segundo Diniz (2009, p. 240) o I Plano Diretor preparado pela 

SUDENE em 1960 para o período 1961-63, ampliou e detalhou as linhas de ação 

presentes no relatório do GTDN. O referido plano pautou-se por assumir “uma postura 

de planejamento compreensivo, incluindo infraestrutura, reestruturação agrícola, 

colonização, desenvolvimento industrial e mineral, oferta de alimentos, saúde pública, 

educação, levantamentos cartográficos, entre outros aspetos.” 

As referidas ações propostas pela SUDENE, conheceram uma férrea 

resistência nas elites nordestinas. As proposições apresentadas no I Plano representavam 

inovadores avanços para romper com a estrutura econômica dualista do Nordeste e 

ampliar a desconcentração de renda e de terras. A disputa pelo reconhecimento e 

aceitação do projeto transformador da SUDENE aconteceu em uma conjuntura de 
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polarização política em torno do debate das Reformas de Base do governo de Jango. As 

propostas da SUDENE eram encaradas pela ala política conservadora como porta para a 

Reforma Agrária. Cano (2010, p.40) afirma que “naquela época, no Nordeste, terra 

significava (ainda mais que hoje) poder, e as oligarquias locais, além de tentarem impedir 

a criação da SUDENE, e a aprovação do seu Primeiro Plano Diretor, torpedearam Furtado 

junto da opinião pública e ao governo.”  

O golpe Militar e a ascensão das forças conservadoras, deitaria por terra as 

aspirações reformistas do projeto de Celso Furtado. Com o economista afastado da 

superintendência, a SUDENE abandou as ambições de reformas estruturais, pautando-se 

a partir daí por linhas de ação coincidentes com o interesse das classes dominantes e bem 

distante da sua proposta original. Oliveira (1977, p. 18) afirma que a SUDENE pós 1964 

“encarna apenas a vontade social do capitalismo monopolista e do Estado no Brasil. Não 

encarna mais as aspirações populares”. Sobre a SUDENE, o autor argumenta que  

foi um empreendimento de uma audácia inédita. Ela anunciava um dos 

dois novos [vencedores]: se os vencedores tivessem sido as forças 

populares, o Nordeste e o Brasil de hoje seriam muito diferentes; tendo 

sido vencedoras as forças do capitalismo monopolista chamadas a 

socorrer combalidos latifundiários e barões do açúcar, essa vitória 

também mudou o curso da história (OLIVEIRA, 1977, p. 18).  

Embora a vigência da ideia original da SUDENE tenha sido restringida a um 

curto período de tempo, e tenha conhecido inúmeros obstáculos colocados pelas elites 

regionais do Nordeste, sem dúvida que esta foi a primeira tentativa comprometida do 

Estado brasileiro de contrariar as desigualdades regionais durante o século XX. A 

experiência acima colocada foi posteriormente alvo de inúmeras analises, reflexões, 

elogios e críticas. 

Entre os estudiosos do desenvolvimento regional, uma das vozes mais críticas 

em relação ao papel transformador que a SUDENE teve ou poderia vir a ter foi Francisco 

de Oliveira. Este economista pertenceu aos quadros da SUDENE desde a sua fundação 

até 1964. Para além das críticas à Superintendência, Francisco de Oliveira é ainda bastante 

céptico em relação à eficácia do planejamento. 

Oliveira (1977) considera que o planejamento, quando usado como 

instrumento por um Estado onde as forças de mercado tenham espaço e influencia, este, 

tende a criar ilusões que mascaram, invisibilizam, ou racionalizam o conflito social 

inerente a uma sociedade capitalista em prejuízo dos trabalhadores e da nação e em 

benefício da acumulação capitalista monopolista. 
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O planejamento é uma forma; aqui, parece encontrar.se uma 

contradição radical, pois precisamente os esforços de teorização fazem-

se, na maior parte dos casos, sobre as formas que os processos sociais 

assumem; e a contradição é real, pois as teorizações sobre planejamento 

trabalham uma forma sem tentar entender sua concreção: advém disto 

que quase tudo o que se escreveu sobre planejamento termina por 

desembocar em «modelos», por entender – no que suscitará 

divergências – que essa forma de conflito social, que é o planejamento, 

não constitui, apenas uma capa nova que recebe um corpo antigo, ou 

uma retórica. Essa mudança essencial na forma do conflito que é o 

planejamento revela uma das facetas mais características do capitalismo 

monopolista, a sua dilacerante tendência anárquica de grandes 

proporções, suas novas formas de relação com o operariado, o 

campesinato, e por não adiantar desde logo, sua oposição com a Nação. 

É uma forma típica da «rationale» do capitalismo monopolista, e ao 

mesmo tempo do estado anti-Nação, que tenta reconstruir pelo 

planejamento a «comunidade ilusória», pela qual diz representar a 

Nação. Há entretanto um longo caminho teórico e metodológico a 

percorrer, até que se possa construir uma teoria do planejamento que 

requer como passo essencial uma nova categoria de Nação. (p.15-16) 

A manifestação do padrão “planejado”, dialeticamente oposto ao padrão 

“espontâneo” na condução das atividades econômicas não é para Oliveira (1977) mais do 

que uma forma de transformar o conflito social. Sendo a sua adopção por parte do Estado 

“um indicador do grau de tensão daquele conflito, envolvendo diversas forças e diversos 

agentes econômicos, sociais e políticos” (p.23) A análise de Francisco de Oliveira recusa 

entender a emergência do planejamento para o Nordeste com enfoque nos desiquilíbrios 

regionais, como normalmente é feito, para fazê-lo sob a “ótica da divisão regional do 

trabalho no Brasil, vale dizer, sob a ótica do processo de acumulação de capital e 

hegemonização do espaço econômico do sistema capitalista brasileiro” (p.25)  

A análise de Francisco de Oliveira é permeada pelo uso de conceitos 

marxistas para a análise da lógica do planejamento na re-organização das relações inter-

regionais do trabalho no Brasil.  Embora o autor encontre mérito, e ousadia no trabalho 

de planejamento da SUDENE, o mesmo tinha dúvidas sobre a possibilidade da 

transferência de dinamismo do Centro-Sul para o Nordeste, e que a própria SUDENE 

estaria voltada para o fortalecimento da expansão da burguesia regional. Segundo 

Oliveira (1977, p. 26)  

o projeto inicial da SUDENE, apesar da sua, flamante retórica 

provavelmente esgotar-se-ia num esboço de coordenação(…) se não se 

lhe tivesse atribuído a tarefa de ser a «correia transportadora» da 

hegemonia burguesa do Centro-Sul para o Nordeste, pela via dos 

incentivos fiscais do sistema 34/18. 
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Oliveira (1977, p. 25) resgata uma frase de Paul Baran, que de alguma forma 

resume a sua tese: “não é o planejamento que planeja o capitalismo, mas é o capitalismo 

que planeja o planejamento.” 

 Uma outra voz crítica dos rumos da SUDENE teria sido Gilberto Freyre. 

Neste caso, Gilberto Freyre apresentou críticas a partir de um lugar ideológico 

diametralmente oposto ao de Francisco de Oliveira. Se de um lado Francisco Oliveira faz 

uma leitura marxista da experiência, Gilberto Freyre era tido como um intelectual 

conservador e culturalista, sendo que se opunha a qualquer mudança radical que 

transfigurasse a cultura e a sociedade.  

Segundo Diniz, (2009) tanto enquanto integrante da elite intelectual 

nordestina como enquanto membro do conselho consultivo da SUDENE, Freyre se 

posicionava contra as proposições de Celso Furtado. Rezende (2008) comenta que Freyre 

considerava arbitrário o modo como Furtado colocava em prática alguns projetos, sem 

planejamento de uma ação gradual de engenharia social eficaz para preparar os indivíduos 

para as mudanças, considerando o planejamento político da SUDENE como um exercício 

de futurologia. A autora destaca ainda outros motivos pelos quais Freyre seria avesso às 

ideias da SUDENE no tempo de Furtado  

Se era inegável sua preocupação com a necessidade de resguardar as 

especificidades regionais e nacionais em todo de qualquer projeto de 

mudança, posição essa que Freyre já expressava desde a década de 1920 

através da obra Manifesto regionalista, tradicionalista e, a seu modo, 

modernista do Recife, era inegável também sua postura política fundada 

no apego a uma previsibilidade capaz de circunscrever toda mudança a 

formas de equilíbrio de antagonismos, de diferenças e de radicalismos 

(REZENDE, 2008, p. 5). 

Não obstante as críticas que possam ter existido à experiência da SUDENE, 

o trabalho de Celso Furtado à frente do órgão é visto pela maioria dos estudiosos da 

questão regional como exemplar. Cano (2010) não obstantes pequenos equívocos de 

diagnostico, enfatiza a clareza e clarividência de Furtado na gestão da questão nordestina. 

Em, suma, ao contrário do que afirmam muitos dos seus críticos, 

Furtado tentava criar aquilo que o Nordeste nunca tivera, de forma mais 

avançada: relações capitalistas de produção no campo, numa economia 

mais eficiente e internamente integrada. Seu projeto de reforma agrária 

(Zona da Mata) e de colonização (vales úmidos e Maranhão) era social 

e economicamente correto: expandir a oferta de alimentos para apoio à 

industrialização, incorporar o homem rural ao mercado e desconcentrar 

a renda rural, além de enfrentar a questão ecológica do semiárido 

(CANO, 2010, p. 41). 
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Muito embora Furtado não tenha logrado em ver o seu projeto de 

emancipação regional do Nordeste ser bem sucedido, o economista não deixou de retomar 

a preocupação de fazer novos diagnósticos e traçar novas propostas de ação para o 

desenvolvimento do Nordeste ao longo do resto da sua vida. 

Furtado (1981) afirmava já nos anos 1980 que continuava óbvia a necessidade 

de uma nova política para o Nordeste, justificando que tal política era acima de tudo uma 

política para o Brasil, uma vez que o Nordeste não se configura apenas como um 

problema regional ou nacional, mas como “a face do Brasil em que transparece com brutal 

nitidez o sofrimento do seu povo” (p. 119). 

Em sua análise Furtado (1981) afirma que o quadro estrutural das relações 

inter-regionais que havia emergido da industrialização aprofundara a dependência do 

Nordeste relativamente ao Centro-Sul. Este último subordinaria o primeiro à sua lógica 

de investimentos, e por conta dos problemas estruturais nordestinos, as “malformações” 

das relações econômicas capitalistas seriam ali ampliadas, uma vez que  só uma minoria 

privilegiada lograria a ter acesso aos padrões de consumo modernos impostos pelas 

empresas do Centro-Sul. Logicamente, se a região nordestina é mais pobre, isso obrigaria 

a uma ainda maior concentração de renda, agravando dessa forma a já desigualdade 

estrutural no Nordeste entre minoria privilegiada e maioria deserdada. A reversão do 

quadro nordestino dar-se-ia em torno de 3 eixos principais: 

1 – Transferência maciça de recursos para a região em um período de 

pelo menos um decênio; 

2 -  Introduzir modificações estruturais que produzam, melhoras 

sensíveis nas condições de vida e na capacidade de iniciativa da massa 

trabalhadora rural;  

3 – Aumentar de forma substancial a participação do nordeste na 

atividade industrial do pais, numa forma de complementação com o 

centro sul que não crie dependência e sim que tenha em conta as 

particularidades sociais e ecológicas da região mais pobre (FURTADO, 

1981, p. 127-8). 

O quadro do Nordeste manteve-se dramaticamente estável até finais do século 

XX. Embora desenvolvimentistas, os militares, ideologicamente conservadores, não 

ousaram mexer com a estrutura oligárquica Nordestina. A modernização conservadora 

dos militares, só veio aprofundar o caráter periférico e isolado do Nordeste. Estes, ao não 

interferir na questão da estrutura agrária e fundiária da região, omitiram-se assim do 

enfrentamento das desigualdades regionais, no qual o Nordeste foi o principal 

prejudicado.  
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O esforço que vinha sendo feito por Furtado e pela SUDENE para romper 

com o subdesenvolvimento ao qual estava voltada a região não foi prosseguido. Pelo 

contrário, os frutos geradas pelo projeto desenvolvimentista dos militares, sob vigência 

do “Pacto autoritário-Modernizante”, o enfraquecimento da SUDENE44 e a capturas de 

órgãos de planejamento por parte das oligarquias agrárias revelaram-se uma herança 

pesada para o Nordeste. Nesse período aprofundou-se ainda mais a distância entre o 

planeta Nordeste e o planeta Centro-Sul, ou nas palavras de Celso Furtado a distância 

entre o centro e a periferia do Brasil.  

Passado o período de turbulência, fraco crescimento e abandono do 

desenvolvimentismo da década de 1990 e primeiros anos de 2000, diversos autores como 

Pochmann (2014) ou Bresser-Pereira (2015) apontam que a partir do meio da década de 

2000 se conhece uma viragem no que concerne à preocupação com as desigualdades. Esse 

período é marcado pelo surgimento do social-desenvolvimentismo. Um 

desenvolvimentismo que assenta na preocupação com a modernização e o crescimento 

econômico, tal como o velho desenvolvimentismo dos militares, porém com um caráter 

redistributivo mais voltado para a base da pirâmide social brasileira. Como veremos no 

capítulo seguinte, a distribuição dos frutos gerados pelo crescimento econômico, e 

desenvolvimento vai impactar diretamente na questão regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Após extinta por FHC em 2001, a SUDENE é novamente criada em 2007 por Lula e vinculada ao 

Ministério da Integração Nacional. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE COMPARATIVA DE INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS DAS 5 

MACRORREGIÕES DO BRASIL 

 

O presente capítulo contempla uma análise comparativa de diversos 

indicadores sócio econômicos referentes às cinco macrorregiões do país. Pretende-se 

discutir, através da apresentação, descrição e análise dos dados até que ponto o processo 

de desenvolvimento da sociedade brasileira nos finais dos século XX, e princípios do 

século XXI, correspondeu a uma distribuição do bem estar social pelas diversas regiões 

de forma equitativa, ou pelo contrário, se o processo de desenvolvimento aprofundou as 

disparidades regionais que se vinham evidenciando desde o período colonial.  

Assim sendo, centrando-nos na análise e comparação de dados, pretende-se 

continuar a dar especial destaque e enfoque à questão nordestina, estabelecendo ao longo 

das análises comparações frequentes com as regiões do Centro-Sul. Segundo Costa (2012, 

p.33)  

a captação empírica das diversas desigualdades sociais (as múltiplas 

dimensões das desigualdades) requer a utilização de indicadores de 

desigualdades. Muitos dos indicadores de caracterização social 

habituais podem ser usados também como indicadores de desigualdades 

[casos dos indicadores de rendimento e escolaridade] – na medida em 

que as dimensões de constituição das sociedades cuja análise esses 

indicadores operacionalizam evolvem com frequência situações de 

desigualdade social. 

De modo a dar prossecução à comparação entre as macrorregiões brasileiras, 

utilizam-se indicadores que visam observar critérios de desenvolvimento econômico e 

social: o Produto Interno Bruto (PIB) das macrorregiões e o PIB per capita domiciliar, 

calculado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e  Estatística (IBGE); o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) disponível no Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD); Taxa de Analfabetismo e Índice de Gini, utilizando também dados do IBGE e 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  

4.1 Caraterização geral dos recortes macrorregionais 

O PIB é um indicador que agrega o valor total dos bens e serviços produzidos 

em uma determinada região. A pertinência da utilização deste indicador para a presente 
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análise prende-se com a necessidade de verificar a atual tendência na distribuição de 

riqueza entre as cinco macrorregiões do Brasil.  

 A mera observação da desigualdade de distribuição riqueza entre as regiões de 

pouco serve, se não forem levadas em conta outras características regionais. Destacamos 

como as mais importantes para o presente objetivo a população e a área territorial de cada 

região. Estas três características permitem-nos entender como estão distribuídas 

população, riqueza e território macrorregional pelo Brasil. Como ponto de partida para 

colocar o problema, apresenta-se a Tabela 1 onde estão agrupados os percentuais de Área 

Territorial, População e PIB de cada macrorregião em relação ao total do Brasil. Os dados 

são referentes ao último censo demográfico (2010) realizado pelo IBGE em todo o 

território nacional. 

Tabela 1 - Distribuição da área geográfica, PIB e população por cada macrorregião no 

ano de 2010 

Macrorregiões Área Territorial População PIB 

Norte 45,3 % 8,3 % 5,3 % 

Nordeste 18,3 % 27,8% 13,5 % 

Sudeste 10,9 % 42,1% 55,4 % 

Sul 6,8 % 14,4% 16,5 % 

Centro-oeste 18,9 % 7,4% 9,3 % 

Brasil 100 % 100 % 100 % 
Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010 

 

A estratificação regional conjuntamente com os respectivos cruzamentos de dados 

apresentados acima, permite verificar enormes discrepâncias entre as macrorregiões no 

que diz respeito ao tamanho do recorte territorial de cada uma delas, bem como na 

distribuição de população e riqueza.  

A região Norte, justifica a parcela de 45% do território nacional com a 

impressionante presença do bioma amazónico em praticamente todo território. Para além 

da extraordinária densidade florestal ocupar grande parte do espaço, historicamente - por 

conta desse fato - a penetração e ocupação humana da região foi muito dificultada e 

obstaculizada. Daí, só 15.864.454 pessoas, 8,3% da população Brasileira em 2010 se 

encontrar fixada no Norte. Relativamente ao PIB da região, a parcela de 5,3% do total 

nacional é significativamente inferior à parcela de população que habita o mesmo 

território. 

A região Nordeste, na qual se configurou o cerne da questão regional, é onde se 

encontra a maior disparidade na relação entre parcela de população e parcela do PIB 
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nacional correspondente.  Estes valores correspondem a 53.081.950 habitantes, ou 27, 8 

% de população nacional para apenas 13,5% do total da riqueza do país. Ou seja, tendo 

em 2010 mais de um quarto da população do total do pais, o Nordeste concentrava pouco 

mais de um décimo do PIB. Esta disparidade dos valores ganha ainda maior dimensão se 

comparada com os números do Sudeste e do Sul, que se apresentam com a relação entre 

população e PIB muito mais confortável.  

A região Sudeste, tida como a mais desenvolvida e dinâmica do país, é aquela 

que concentra a maior parcela de população, 80.364.410 pessoas, e a maior parte da 

riqueza do Brasil. São 42,1% da população e 55,4 % do PIB em apenas 10,9% do território 

nacional. A concentração da elite política na região, e a acumulação primitiva de capital 

- que esteve na base da expansão do complexo cafeeiro, e que mais tarde abriu condições 

à modernização da região, - permitiu que a região se reafirmasse ao longo do século XX 

como espaço mais dinâmico e atrativo para a concentração de capital. A Revolução 

Capitalista no Brasil abriu a possibilidade de uma prodigiosa urbanização e concentração 

de renda, tornando-se o Sudeste a região que concentra quase metade da população 

nacional com uma concentração de riqueza superior a 55% da riqueza total do país. É 

nesta região também que se encontram as três maiores metrópoles do país – São Paulo, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Não obstante a dimensão dos valores acima anotados, 

Diniz (2013, p. 8) aponta que “embora seja a região mais rica do país, ela é relativamente 

heterogênica, como pode ser observado através de indicadores econômicos e sociais por 

estados e mesmo dentro dos próprios estados.” 

Já a macrorregião Sul - a menor das cinco, com apenas 6,8 % da parcela de 

território de todo o Brasil – afigura-se como a mais próspera no que diz respeito aos 

valores de concentração de riqueza em relação ao valor correspondente de habitantes. 

Esta região, que segundo Diniz (2013) é a menos desigual e mais homogênea do país, 

sendo aquela que apresenta também os melhores indicadores sociais.  

Relativamente ao Centro-Oeste, esta macrorregião, caracteriza-se pela sua 

ocupação tardia já nos tempos coloniais do Brasil. Estagnada com o fim da mineração, 

após a independência, a região é alvo dos esforços dos governos desenvolvimentistas do 

século XX em expandir a fronteira produtiva e integrar a região no esforço de 

desenvolvimento. Os exemplos mais significativos são a fundação de Goiânia por Vargas, 

e a construção de Brasília por JK. Porém esta não logrou a conhecer a taxa de ocupação 

humana muito elevada. Representando significativos 18,9 % do território nacional, a 
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região Centro-Oeste, concentra apenas 7.4% da população com o PIB correspondente de 

9,3 % do total nacional. 

Após análise dos dados acima, ficam evidentes as grandes desigualdades e 

contrastes no que respeita ao tamanho, taxa de ocupação e concentração de riqueza em 

cada região. Destacamos aqui a polarização que existe entre Norte-Nordeste e Sul-

Sudeste. As duas primeiras, concentram mais de 60% do território do Brasil, possuem 

mais de 35% da população e concentram apenas 18,8% da riqueza total. Já o eixo Sul-

Sudeste, detêm uma parcela de 17,7% do território, concentra mais de 50 % da população 

e mais de 70% da riqueza do país.  

O Norte e o Nordeste são ainda as únicas duas macrorregiões onde a relação 

entre percentual da população correspondente (8,3% e 27,8 %) são inferiores ao 

percentual de PIB de 5,3% do Norte e 13,5 do Nordeste. 

Apesar de alcance limitado, os dados de natureza espacial, demográfica e 

econômicos apresentados, servem para esboçar em traços mais gerais algumas 

características das macrorregiões do Brasil. No entanto, esta análise mais geral não 

permite um aprofundamento ao interior de cada umas das macrorregiões, para verificar 

as diferenças socioeconômica entre ou dentro das regiões. 

4.2 Renda per capita nas macrorregiões do Brasil 

Embora o processo de desenvolvimento capitalista intensifique a produção de 

riquezas, como vimos na região Sudeste durante o século XX, a distribuição de riquezas 

não é equitativa. Verifica-se, de forma geral, em uma grande parte das sociedades 

contemporâneas, onde o capitalismo se apresenta em uma fase avançada, uma tendência 

à concentração de renda e ao aumento das desigualdades. Piketty (2014) constata, por 

todo o mundo capitalista, essa tendência ao aumento das desigualdades de renda, 

associando esse fenômeno a uma escalada dos conflitos sociais. O autor alerta ainda para 

os impactos da concentração de renda no bem estar social, propondo inclusive algumas 

medidas para contrariar essa tendência atual. O caso brasileiro não foi alvo dos estudos 

do autor em função da ausência de dados históricos em condições de serem comparados 

com outros coletados em outros países. Mas a literatura especializada sobre desigualdades 

socioeconômicas tem demonstrado insistentemente a sociedade brasileira como uma das 

mais desiguais do mundo. Estas diferenças socioeconômicas começam internamente no 

âmbito regional, com graves discrepâncias no que respeita à distribuição de renda. 

Oliveira (1977, p. 27) alertava já na década de 1970 para o fato de  
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a tendência  para a completa homogeneização de reprodução de capital 

e de suas formas, sob a égide do processo de concentração e 

centralização do capital, que acabaria por  fazer desaparecer as 

“regiões45”(…) nunca chegou a materializar-se de forma completa, e 

acabada, pelo próprio fato de que o processo de reprodução de capital, 

é por definição desigual.  

As experiências da SUDENE, e outros órgãos de planejamento com vista a 

reduzir as desigualdades regionais, historicamente não resolvidas no Brasil, ilustra a 

ineficácia das forças econômicas na homogeneização da justiça social, estas, antes de 

mais, se aproveitam da divisão inter-regional do trabalho, deixando regiões cronicamente 

subdesenvolvidas em proveito do desenvolvimento de outras. A relação entre Nordeste e 

Centro-Sul, é um exemplo desse processo. A tabela 2 mostra a evolução da renda média 

per capita domiciliaria nas cinco macrorregiões do Brasil nos anos selecionados. 

 

Tabela 2 - Renda média domiciliar per capita por macrorregião nos anos de 1985, 1995, 

2005 e 2014 

Macrorregião 1985 1995 2005 2014 

Norte R$ 635,24 R$ 579,27 R$ 498,02 R$ 741,57 

Nordeste R$ 316,16 R$ 386,20 R$ 420,11 R$ 633, 78 

Sudeste R$ 775,49 R$ 936,07 R$ 916,12 R$ 1181,50 

Sul R$ 669,69 R$ 82710 R$ 896,23 R$ 1257,67 

Centro-Oeste R$ 638,76 R$ 725.02 R$ 835, 97 R$ 1298 

Brasil R$ 607,07 R$ 690,73 R$ 711,49 R$ 1028,51 

Fonte: IpeaData: Dados da PNAD/IBGE 

 

Na tabela 2, podemos observar a situação da distribuição da renda média per 

capita domiciliaria. Ela tem um comportamento similar ao da concentração do PIB nas 

macrorregiões brasileiras. Ou seja, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apresentam 

índices de renda domiciliar per capita muito superiores ao conjunto Norte-Nordeste. 

Muito embora, os aumentos não tenham sido linearmente progressivos nos últimos 

decênios, observa-se a ocorrência de aumentos em todas as macrorregiões entre 1985 e 

2014. 

 Nos últimos 30 anos a renda domiciliar per capita no Nordeste teve um 

aumento progressivo, cerca de 110%, passando de 316,16 R$ em 1985 para os 633,78 R$ 

                                                           
45 Entenda-se, as diferenças regionais. 
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em 2014. Em todas as séries temporais apresentadas, os valores do Nordeste sempre ficam 

muito aquém da média nacional de renda per capita domiciliar, sendo que no ano de 2014 

a média nacional se situava em R$ 1028,51 e do Nordeste em apenas R$ 633,78, ou seja, 

cerca de 40% inferior à média nacional. Regista-se que nos últimos nove anos, entre 2005 

e 2014, a renda média per capita domiciliar aumentou cerca de 50%, tendo sido o 

Nordeste a região que atrás do Centro-Oeste, conheceu o maior aumento. O aumento dos 

valores de renda per capita na região estão diretamente relacionados com os programas 

sociais e aumentos do salário mínimo que foram concedidos progressivamente à classe 

trabalhadora, entre outras medidas, a partir de 2004, já sob a égide de um ciclo de 

desenvolvimento apelidado por muitos cientistas sociais como “social-

desenvolvimentismo.” 

  No Norte, o aumento nos últimos 30 anos não foi tão acentuado, uma vez a 

variação dos valores anuais foi bastante alta nos anos selecionados. A renda média per 

capita domiciliar do Norte apresenta valores altamente flutuantes: chegou por exemplo, 

segundo dados da PNAD, em 1986 a ser de R$ 878, 28, caindo em 1992 para R$ 414.68, 

o que significa uma queda superior a 50%. Só a partir de 2005 os valores começam a 

conhecer um aumento relativamente estável fixando-se em 2014 nos R$ 741,57. Mesmo 

superior ao Nordeste, ainda assim significativamente inferior aos valores médios 

nacionais e das demais macrorregiões. Desde 2005 até 2014 a renda domiciliar per capita 

no Norte registou o terceiro aumento entre as macrorregiões do país, aumentando cerca 

de 49%, valores muitos semelhantes aos do Nordeste.  

O argumento utilizado para explicar este salto significativo no aumento da 

renda domiciliar per capita em 9 anos, é o mesmo que explica o do Nordeste. Embora as 

políticas de governo - que durante este período permitiram uma elevação dos valores de 

rendimento – abrangessem todo o território brasileiro, foram o Norte e Nordeste que mais 

beneficiaram do “pacote social-desenvolvimentista”, uma vez que estas regiões 

destacavam-se pelos elevados índices de subdesenvolvimento, pobreza, desemprego e 

precariedade laboral. Para Barros (2007, p. 512-13)  

Em países nos quais o grau de desigualdade de renda é particularmente 

elevado, o grau de pobreza tende a ser muito maior do que seria de 

esperar, considerada a renda per capita disponível. Esse é, seguramente, 

o caso do Brasil. Como cerca de 3 /4 da renda das famílias, 

especialmente das mais pobres, decorre do trabalho, o SM [salário 

mínimo] é visto muitas vezes como um instrumento para reduzir a 

desigualdade e a pobreza. 
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O Norte e o Nordeste possuem elevados percentuais de beneficiários de 

aposentadorias e pensões, majoritariamente com vencimentos de um salário mínimo. O 

aumento real do poder de compra do salário mínimo impactou muito positivamente nestas 

regiões. As cidades com pequeno contingente populacional no Brasil, principalmente no 

Nordeste e algumas microrregiões mais pobres pelo país, possuem suas economias 

altamente dependentes do valor real do salário mínimo. O valor do salário mínimo real 

configura-se como um fator extremamente condicionante da situação socioeconômica das 

famílias mais pobres. Segundo Barros (2007, p. 513) “a renda real das famílias e a dos 

trabalhadores mais pobres podem ser elevadas por meio de mudanças nos termos de troca, 

que elevem a remuneração do trabalho ou reduzam o custo da cesta básica”. 

 Barros e Athias (2013) afirmam que tanto o aumento do salário mínimo, 

quanto os programas de transferência de renda, contribuíram para equilibrar a relação 

entre PIB per capita do Nordeste com o resto das regiões do Brasil, contudo autor salienta 

a necessidade de outro tipo de ações, uma vez que estas, embora contribuam, não são 

suficientes para extinguir as desigualdades regionais. 

O Sudeste e o Sul continuam a destacar-se como as regiões, onde nos anos e 

períodos selecionados ocuparam as primeiras posições. Embora entre 2005 e 2014 estas 

regiões também sigam uma tendência de melhoria na renda média domiciliar per capita, 

esta foi inferior à das restantes regiões. Nos últimos 9 anos a renda domiciliar per capita 

no Sudeste subiu de R$ 916 para R$ 1181, registando um aumento de cerca de 29%, o 

menor no referido período. O Sul, nesse período registou um aumento de 40% na sua 

renda domiciliar per capita, passando de R$ 894 em 2005 para R$ 1257 em 2014. 

Segundo os dados da PNAD, a partir de 2008 o Centro-Oeste entrou na 

disputa com as regiões Sul e Sudeste em relação à maior renda média domiciliaria per 

capita. Os dados referentes a 2014 indicam que a macrorregião do Centro-Oeste com R$ 

1298 se colocou na frente do Sudeste com R$ 1181,50 e do Sul com R$ 1257,67. Foi esta 

a região que conheceu o maior aumento da renda domiciliar per capita no período entre 

2005 e 2014, tendo existido um aumento de cerca de 55%. Embora os valores do Centro-

Oeste sejam influenciados pela concentração de renda do Distrito Federal, o estado mais 

rico do país, no qual a renda média mensal per capita em 2014 chegou aos R$ 2.055, a 

região segue com uma realidade bem mais próxima ao Sul e Sudeste.  

O indicador renda per capita domiciliar, demostra os contrastes existentes no 

território brasileiro. Muito embora tenha havido um aumento da renda per capita nos 

últimos anos, pincipalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não se verifica ainda uma 
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distribuição justa. O Centro-Oeste superou o Sul e o Sudeste quanto aos valores da renda 

domiciliar per capita, mas pode-se considerar que existe uma relativa homogeneidade 

entre as três regiões: Todas elas apresentam valores de renda per capita superior aos 

valores da média nacional de R$ 1028,51. A diferença entre a macrorregião com o menor 

(Sudeste) e maior (Centro-Oeste) valor de renda per capita familiar é apenas de R$ 117.  

Existe uma ruptura com esta homogeneidade do Centro-Sul quando passamos 

ao Norte e Nordeste. Por exemplo, a renda domiciliar per capita do Centro-Oeste era mais 

que o dobro da mesma no Nordeste. Relativamente à renda domiciliar per capita do 

Nordeste em 2014, os R$ 633,78 ainda continuavam inferiores aos valores de qualquer 

uma das outras macrorregiões em 1985. Estes valores demostram a crónica estagnação 

do Nordeste, o qual nesta questão, em 2014 não conseguiu ainda chegar onde haviam 

chegado as outras macrorregiões em 1985. Já o Norte, embora com um percurso diferente, 

consideramos que constitui com o Nordeste um bloco também de relativa 

homogeneidade. A diferença entre a renda domiciliar per capita do Norte e a do Nordeste 

em 2014 era apenas de R$ 108, e ambas as regiões se encontravam bem abaixo da média 

nacional nesse ano. Em síntese: encontram-se dois mundos diferentes quando olhamos o 

Brasil no que concerne ao fenómeno da renda, configurando-se o Centro-Sul como uma 

região onde a capacidade econômica dos seus habitantes é muito mais elevada que a do 

Norte ou Nordeste.  

Sendo a macrorregião um recorte de território relativamente grande, 

dividindo o país em apenas cinco regiões, à análise de dados macrorregionais pode falhar 

na captura da complexidade interna à região. Mesmo compostas por vários estados que 

podem incorrer de processos e dinâmicas diferentes uns dos outros, através da Tabela 3 

podemos conferir que a mesma hierarquia verificada entre as macrorregiões se coloca 

quando as unidades federais são organizadas em função do valor da renda per capita 

domiciliar mensal. Os dados referentes a 2014, demostram que os dez estados com a 

menor renda per capita domiciliar media no Brasil se concentram entre o Norte e o 

Nordeste, pertencendo a esta última macrorregião a grande maioria. Já os dez estados com 

a renda per capita domiciliar media mais elevada do Brasil, se concentram todos no Sul 

e no Sudeste, e Centro-Oeste.  
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Tabela 3- Estados brasileiros com maiores e menores rendas domiciliares médias per 

capita 2014 

Estados com renda domiciliar per capita 

menores 

Estados com renda domiciliar per capita 

maiores 

Maranhão (NE) R$ 461 Distrito Federal (CO) R$ 2055 

Alagoas (NE) R$ 604 São Paulo (SE) R$ 1432 

Ceará (NE) R$ 616 Rio Grande do Sul (S) R$ 1318 

Pará (N) R$ 631 Santa Catarina (S) R$ 1245 

Piauí (NE) R$ 659 Paraná (S) R$ 1210 

Acre (N) R$ 670 Rio de Janeiro (SE) R$ 1193 

Paraíba (NE) R$ 682 Mato Grosso do Sul (CO) R$ 1053 

Rio Grande do Norte (NE) R$ 695 Espirito Santo (SE) R$ 1052 

Bahia (NE) R$ 697 Minas Gerais (SE) R$ 1049 

Amazonas (N) R$ 739 Mato Grosso (CO) R$ 1032 
Fonte: IBGE 

A comparação dos dados acima elencados deixa em evidencia o abismo 

existente entre a renda per capita domiciliar do Distrito Federal e a do Maranhão. Sendo 

o primeiro de R$ 2055 mais de quatro vezes superior ao do segundo de R$ 461. Não há 

como não encontrar duas realidades distintas no mesmo país, onde de um lado, os dez 

estados com valores superiores à média nacional de R$ 1028,51 se concentram no grande 

Centro-Sul, e no outro lado, com valores bem inferiores à média compreendidos entre os 

R$ 461 e R$739, os dez estados com menor renda per capita domiciliar a distribuírem-se 

pelo Norte e Nordeste. 

 Embora possam existir diferenças muito grandes dentro das próprias 

macrorregiões, - como demonstra Pales, (2013) através do exemplo de Minas Gerais, 

como uma região síntese do Brasil, onde se encontram alguma regiões com indicadores 

sociais e econômicos bastante elevados e outras com indicadores extremamente baixos, 

comparáveis às mais vulneráveis do país.  É inequívoco afirmar que a distribuição e 

concentração de renda, seja em forma de PIB, ou PIB per capita, obedece no Brasil a 

critérios intrinsecamente regionais. É possível enxergar uma certa homogeneidade entre 

os estado de cada macrorregião e um contraste bem definido entre os recortes Norte-

Nordeste e o conjunto macrorregional do Centro-Sul. 

Costa (2012, p. 51) sublinha que quanto maior a desigualdade na distribuição 

de renda de um pais, maior é a tendência à reprodução das condições de desigualdade 

entre gerações. Entenda-se: “menor a igualdade de oportunidades, em termos de 

possibilidades de mobilidade social ascendente entre gerações sucessivas relativamente 

ais níveis de rendimento.”  
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4.3 Analfabetismo 

A alfabetização é um elemento fundamental para a emancipação do indivíduo 

e como um meio de alargar o seu leque de possibilidades durante a vida. Na modernidade 

as sociedades foram se organizando e construindo instituições e formas de organização 

social cada vez mais complexas. Nesse quadro a educação passou a representar um 

diferencial. Á medida que cada país se modernizou, entrou no mundo industrializado 

capitalista, complexificou o acesso a informação e ao mercado de trabalho, a 

alfabetização passou a representar um dos patamares mínimos para uma integração 

funcional. Costa (2012) chama reiteradamente a atenção a necessidade de incluir 

indicadores de escolaridade nas análises sobre desigualdades sociais contemporâneas. 

A busca bela universalização da educação, e primeiramente a erradicação do 

analfabetismo, vem se colocando como um dos principais objetivos e desafios do mundo 

moderno. O discurso da meritocracia vêm assumindo um espaço cada vez maior nas 

sociedades capitalistas.  

Barbosa (2003, p.12) define meritocracia como “um sistema de governo ou 

organização que considera o mérito (aptidão) a razão para se atingir determinada 

posição”, no entanto a mesma autora chama a atenção para as diferenças entre 

meritocracia enquanto critério de ordenação social e de meritocracia enquanto ideologia. 

No primeiro caso, o mérito — a capacidade de cada um realizar 

determinada coisa ou se posicionar em uma determinada hierarquia, 

baseado nos seus talentos ou esforço pessoal — é invocado como 

critério de ordenação dos membros de uma sociedade apenas em 

determinadas circunstâncias. No segundo, ele é o valor globalizante, o 

critério fundamental e considerado moralmente correto para toda e 

qualquer ordenação social, principalmente no que diz respeito à posição 

socioeconômica das pessoas. Ou seja, num universo social fundado em 

uma ideologia meritocracia, as únicas hierarquias legítimas e desejáveis 

são baseadas na seleção dos melhores (BARBOSA, 1996, p. 58). 

O valor moral que a ideologia meritocractica vem assumindo, carrega 

consigo o perigo de invisibilizar determinas desigualdades demonstradas empiricamente. 

O talento e o esforço pessoal não são variáveis que expliquem só por si a complexidade 

das diferenças individuais dentro de um determinado espaço. As explicações dependem 

muitas das vezes de processos histórico-estruturais, ou culturais que inviabilizaram em 

um determinando momento atingimento do padrão de mérito por uma série de indivíduos. 

Partindo então do princípio que a alfabetização é hoje considerada um aspeto 

fundamental para o bem-estar de uma sociedade, é fundamental conhecer a realidade do 
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país no que ao tema diz respeito. Segundo o 11º relatório de monitoramento Global de 

Educação para Todos de 2014 da UNESCO, o Brasil era em 2014 o 8º país com maior 

número de pessoas analfabetas no mundo.   

Santos et all (2013, p.14) que também se debruçaram sobre a problemática 

das desigualdades macrorregionais destacam que “em comparação com outros países, 

mesmo da América do Sul, nossa média [do Brasil] é muito alta, no entanto, ela esconde 

uma situação ainda mais preocupante em termos regionais. Enquanto na região Sul a 

média de analfabetismo era de 4,9% no Nordeste era de 18,5% em 2010”. 

Relativamente às últimas pesquisas nacionais realizadas, observa-se uma 

tendência significativa à redução da taxa de analfabetismo no Brasil como um todo, bem 

como em todas as cinco macrorregiões de planejamento. A tabela 4 demostra através de 

dados referentes aos últimos três censos demográficos realizados pelo IBGE essa 

tendência.  

Tabela 4 - Evolução da taxa de analfabetismo nas cinco macrorregiões do Brasil 

Macrorregiões 1991 2000 2010 

Norte 23,97% 15,57% 11,12% 

Nordeste 36,55% 24,79% 18,48% 

Sudeste 11,7% 7,58% 5,28% 

Sul 11,2% 7,15% 4,95% 

Centro-oeste 15,96% 10,6% 6,99% 

Brasil 19,33% 12,84% 9,7% 
                                     Fonte: DataSus. Dados do IBGE referentes aos censos de 1991 

                                     ,2000 e 2010. 

                                     *População com 15 anos ou mais 

Tal como verificado anteriormente nas análises referentes à realidade 

econômica das macrorregiões, as regiões Norte e Nordeste são aquelas que nos últimos 

três censos demográficos realizados se destacaram com os piores índices de 

analfabetismo. A série histórica da tabela 4 permite reconhecer com relativa facilidade a 

disparidade Norte-Nordeste e Sul-Sudeste ao longo desses 30 anos. Os dados demonstram 

também que existe uma clara tendência de descida das taxas em todas as regiões ao longo 

do período selecionado. Não obstante as descidas do analfabetismo verificadas em todas 

as regiões, os números referentes a 2010, último ano censitário, apresentam ainda o Norte 

e principalmente o Nordeste com elevadas taxas de analfabetismo, 11,12% e 18,48% 

respetivamente.  

O Norte, com taxas de analfabetismo só inferiores às do Nordeste, manteve 

sempre a taxa de analfabetismo com valores superiores à média nacional com valores na 
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ordem dos 23,97% em 1991, 15,57% em 2000 e 11,12% em 2010. Só neste último ano a 

região Norte se aproximou da média nacional fixada em 9,7%. No entanto destaca-se que 

no período a que dizem respeito os dados a taxa de analfabetismo do Norte foi sempre 

mais do dobro daquela conhecida no Sul ou Sudeste.  

O Nordeste transparece mais uma vez, como vem sendo regra como a região 

pior colocada no que concerne a indicadores socioeconômicos. Em 1991 a região 

conhecia valores na taxa de analfabetismo absolutamente dramáticos de 36,55%, ou seja, 

mais de um terço da população com mais de 15 anos sem saber ler nem escrever. Valores 

mais de três vezes superiores aos do Sul de 11,2% e Sudeste de 11,7%. Apesar da 

progressiva diminuição ao longo dos dois decênios seguintes, em 2010 a taxa de 

analfabetismo no Nordeste ainda era de 24,79% alcançando quase um quarto da 

população e quase o dobro da média do país nesse ano. Em 2010 os valores do 

analfabetismo fixaram-se nos 18,48%, ainda mais de três vezes superior à do Sul de 

4,95% e Sudeste de 5,28%, mais do dobro da do Centro-Oeste de 6,99% e bem acima da 

do Norte de 11,12%. 

O Sul e o Sudeste, as regiões que concentram mais renda são aquelas que 

historicamente vêm também apresentando uma taxa de analfabetismo mais baixa. 

Observa-se que a par do Norte, Nordeste e Centro-Oeste também a taxa de analfabetismo 

vêm conhecido descidas significativas ao longo dos 30 anos compreendidos ente 1991 e 

2010. Embora sempre bem abaixo da média nacional durante o período, nestas duas 

regiões notou-se uma descida mais acentuada dos percentuais de população analfabeta do 

que no Norte ou Nordeste. Se o Norte viu entre 1991 e 2010 os valores do analfabetismo 

reduzirem 53,6% e o Nordeste 49,4%, o Sul e Sudeste viram no mesmo período as suas 

taxas de analfabetismo reduzidas em 55,8% e 54,9% respetivamente. 

O Centro-Oeste encontra-se numa posição intermediária entre Norte-

Nordeste e Sul-Sudeste, embora mais próxima do segundo eixo, e sempre abaixo da média 

nacional. De uma taxa de analfabetismo de 15,96% em 1991 a região passou para uma 

taxa de 6,995 em 2010. Foi nesta macrorregião que se têm verificado a descida mais 

rápida no analfabetismo, Observando-se uma redução de 56,2% relativamente aos valores 

de 15,96% em 1991 para 6,99% em 2010. 

Como apontado anteriormente, a escolaridade ganhou suma importância nas 

sociedades modernas. A alfabetização é neste sentido o primeiro passo para aceder a 

padrões mínimos de conhecimento, essencial ao indivíduo no sentido de potencializá-lo 

perante as oportunidades no mercado. Existe uma relação direta, por exemplo, entre o 
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fato das maiores taxas de analfabetismo e a menor renda domiciliar per capita estarem 

concentradas no Nordeste. Ou seja, o indivíduo, ao não ter acesso à alfabetização (e 

seguintes etapas do percurso escolar) tem muito restringidas suas oportunidades de acesso 

aos empregos melhores remunerados.  

A comparação do analfabetismo entre 1991 e 2010 leva-nos a reforçar e a 

visualizar novamente um Brasil com duas realidades bem distintas com um recorte bem 

definido colocando de um lado o Centro-Oeste, Sul e Sudeste como as macrorregiões com 

uma taxa de analfabetismo bem inferiores à média nacional. Outros aspetos relacionados 

com a educação distanciam o Brasil da homogeneidade regional. Para Santos et all (2013, 

p. 15)  

o desequilíbrio regional ainda salta aos olhos ao analisarmos os dados 

da educação no país. Alfabetização, anos médios de estudos, percentual 

de adultos com curso superior, dentre outros, apontam na mesma 

direção. No ritmo atual estamos longe de conseguir um equilíbrio entre 

as regiões. 

Embora a tendência a médio/longo seja a erradicação do analfabetismo, e as 

diferenças entre as regiões comecem a ser cada vez menores, o fato de ainda existir uma 

população tão grande de analfabetos em algumas regiões representa um grande entrave 

ao processo de desenvolvimento homogêneo para o país. Tem antes que existir um 

investimento parte do Estado, centrado nas particularidades das regiões com mais baixos 

níveis educacionais de forma a diluí-las e aproximar as pessoas de todas as regiões cada 

vez de um patamar de “igualdade de oportunidades”. 

4.4 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

O IDH, vem-se destacando como um indicador cada vez mais utilizado, a 

partir da década de 1990, no sentido de mensurar o grau de desenvolvimento e qualidade 

de vida da população de uma determinada região. O IDH permite fazer análises da 

sociedade de caráter tanto econômico quanto social. O IDH é medido através de uma 

escala que vai de 0 a 1 na qual 0 representa nenhum desenvolvimento humano e 1 significa 

pleno desenvolvimento humano. A região avaliada com um IDH inferior a 0.499 

considera-se de muito baixo desenvolvimento; de 0.500 a 0,599 baixo desenvolvimento; 

de 0,600 a 0.699 médio desenvolvimento; de 0.700 a 0,799 alto desenvolvimento; e por 

fim de 0,800 a 1 muito alto desenvolvimento.  

Este índice parte do princípio de que o bem estar de uma dada sociedade se 

rege por princípios de natureza tanto econômica quanto social, e as duas estão 
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interligadas. O IDH agrega indicadores de renda (PIB per capita), longevidade 

(expectativa de vida da população ao nascer) e educação (média de anos de estudos).  

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 201446, o Brasil em 2013 

encontrava-se na 79ª posição do ranking mundial de desenvolvimento humano, composto 

por 187 países do mundo. O Brasil apresentava um alto índice de desenvolvimento 

humano de 0,744, atrás de países da América Latina como o México na 71ª posição (0,756 

de IDH,); Venezuela na 67ª posição (0,765 de IDH) e Panamá na 66ª posição (0,765 de 

IDH). Segundo dados do PNUD, o Brasil terá sido o país da América Latina e Caribe que 

mais aumentou o seu IDH no período de 1980 a 2013. O IDH no Brasil é medido pelo 

IDHM. Segundo o site do PNUD 

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global - 

longevidade, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia 

global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores 

nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores 

levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o 

desenvolvimento dos municípios brasileiros. 

De forma a analisar e descrever a situação das macrorregiões do Brasil em 

relação aos seus IDHM, tomamos por base os dados compilados no Atlas de 

Desenvolvimento Humano do PNUD. Estes dados são referentes aos últimos três censos 

nacionais, de 1991, 2000 e 2010. Mapa 1 mostra através do IDHM como estava a situação 

dos municípios brasileiros nos anos acima referidos quando à posição na escala de 

desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

                                                           
46 http://www.pnud.org.br/arquivos/RDH2014.pdf 
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  Fonte: PNUD. Atlas de desenvolvimento Humano 

A opção de um mapa à escala municipal ao invés de uma escala estadual ou 

mesmo macrorregional, prende-se com a maior riqueza e complexidade sobre o Brasil em 

relação a um mapa com recortes regionais. Para além das desigualdades entre as grandes 

regiões podemos também constatar a existência de múltiplas realidades dentro das 

macrorregiões ou mesmo dentro de microrregiões.  

A primeira constatação a fazer é a evidência do salto qualitativo do IDHM no 

Brasil no período referido. Em 1991, salvo alguns municípios do grande Centro-sul, 

praticamente todo o Brasil apresentava um IDHM muito baixo, ou seja, inferior a 0,500. 

Já em 2000 o cenário melhora significativamente, mas as melhoras são essencialmente 

no Sul, Sudeste e menos no Centro-Oeste. A visualização dos mapas permite observar 

que no Norte e Nordeste as melhorias não foram significativas, pois a grande maioria dos 

Mapa 1 - IDHM Brasil 1991, 2000 e 2010 
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municípios continuou com o IDH muito baixo, e algumas poucas zonas permeadas 

também por um baixo IDH (0.500 a 599). Já no Centro-Sul, onde se verificaram as 

melhorias mais significativas, coexistiam municípios com os mais variados índices de 

desenvolvimento humano. Os municípios de IDHM muito baixo praticamente 

desapareceram do Sul e Sudeste sendo a maioria ainda com um índice baixo, porem já se 

nota um número significativo de municípios com IDHM médio (600 a 699) e uns poucos 

de IDHM alto (700 a 799).  

Um grande salto qualificativo é verificável no mapa 1 entre 2000 e 2010. A 

elevação substancial do IDHM em todas as regiões do país e não só no centro-sul encontra 

justificativa na mudança de olhar do Estado durante esse período. A partir de 2003, 

verificamos que a priorização da questão social na agenda política brasileira teve efeitos 

transformadores na realidade do país. Verifica-se a quase erradicação dos municípios com 

IDHM muito baixo, salvo algumas exceções no Norte e no Nordeste. Estas duas regiões, 

historicamente desfavorecidas alcançaram na maioria do seus municípios IDHM baixos 

e médios. Já nas restantes regiões, verifica-se a inexistência de IDHM muito baixos e 

poucos IDHM baixos, a maioria dos municípios passa a contar com IDHM médios ou 

altos. Apareceram já também alguns municípios com IDHM muito alto (acima de 0,800), 

estes localizando-se principalmente nas zonas metropolitanas mais dinâmicas do Centro-

Sul. 

Este conjunto de dados demonstram que as mudanças verificadas no primeiro 

decênio de 2000 no plano político e na respetiva agenda de prioridades se manifestaram 

de forma transformadora na realidade do país no que concerne ao IDHM.  Segundo o 

PNUD, se em 2000 existiam ainda 2.328 municípios de IDHM muito baixo, em 2010 

haviam somente 32 municípios assim categorizados. Este dado reflete a eficácia do 

impacto da elevação do valor real do salário mínimo no período juntamente com os 

programas de transferência de renda.  

O Programa Bolsa Família, um dos principais legados da agenda social 

desenvolvimentista nasceu em 2004 com o objetivo de beneficiar famílias em situação de 

pobreza ou extrema pobreza através de transferências do governo federal diretamente para 

as famílias. Os repasses de renda para as famílias mais pobres permitem-lhes não só 

complementar a baixa renda, mas também aceder mais com mais facilidade aos setores 

da Saúde e Educação, sendo que os condicionantes para receber o benefício se prendem 

eles também com exigências relacionadas metas de educação (frequência escolar das 
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crianças) e saúde (vacinação). Ou seja, o efeito reflete do Bolsa família acaba por se 

refletir em uma potencial melhora das três dimensões que o IDHM agrega.  

Já o salário mínimo, a partir de 2002 quando foi fixado em R$ 200 tem vindo 

a ser alvo anualmente de uma política de aumento real acima dos da inflação. Desde 2002 

até 2015 o reajuste nominal do salário mínimo revelou-se se quase 300%, passando dos 

R$ 200 os R$ 788 no último ajuste em janeiro de 2015. Fala-se em aumento real, pois 

todos os anos compreendidos entre 2002 e 2015 o aumento nominal foi superior ao 

aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).47 Segundo dados do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) o 

acumulado do aumento do INPC nesse período foi de 123,17%, valores muito longe dos 

294% que o salário mínimo aumentou nesse mesmo período. 

Embora os mapas de IDHM facilite a observação da complexa realidade do 

pais, não é fácil balizar as macrorregiões e comparar seus IDHM específicos. De modo a 

possibilitar um enfoque de caráter mais macrorregional à análise, apresenta-se a Tabela 

5. A tabela 5 encontra-se dividida em 2 partes, na primeira os dez estados do Brasil em 

que se observou no ano de 2010 o IDH mais baixo e na segunda os dez com o IDH mais 

elevado. Semelhante divisão permite mais fácil observação em relação à localização dos 

estados com menor e maior IDHM do Brasil. 

Tabela 5 - Estados do Brasil com IDHM mais elevado e IDHM menos elevado - 2010 

IDHM menos elevado 2010 IDHM mais elevado 2010 

Alagoas (NE) 0.631 Distrito Federal (CO) 0.824 

Maranhão (NE) 0.639 São Paulo (SE) 0.783 

Pará (N) 0.646 Santa Catarina (S) 0.774 

Piauí (NE) 0.646 Rio de Janeiro (SE) 0.761 

Paraíba (NE) 0.658 Paraná (S) 0.749 

Bahia (NE) 0.660 Rio Grande do Sul (S) 0.746 

Acre (N) 0.663 Espirito Santo (SE) 0.740 

Sergipe (NE) 0.665 Goiás (CO) 0.735 

Pernambuco (NE) 0.673 Minas Gerais (SE) 0.731 

Amazonas (N) 0.674 Mato Grosso do Sul (CO) 0.729 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano 2013 

Elaboração própria 

 

                                                           
47  O INPC é produzido pelo IBGE e é um dos principais indicadores brasileiro da variação mensal dos 

preços. O índice mede a variação do custo de vida das famílias com chefes assalariados e com rendimento 

mensal compreendido entre 1 e 5 salários mínimos mensais, o que representa aproximadamente 50% das 

famílias brasileiras. O valor do INPC de 2015 é um valor estimado pelo IBGE em 2014. 
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A despeito das melhorias apresentadas no IDHM entre 2000 e 2010, ainda 

existem evidentes contrastes no país. Duas realidades díspares em um mesmo país. 

Mesmo com a estratificação por Estado, as diferenças regionais do Brasil se apresentam 

de forma explicita. Os estados com menor IDHM do Brasil encontram-se exclusivamente 

no Norte e Nordeste. O primeiro participa com os estados do Pará, Acre e Amazonas. Já 

o Nordeste participa com sete do seu total de nove estados. 

Todos estes estados, apresentam um IDHM médio, sendo Alagoas no 

Nordeste aquele que possui um menor IDHM (0,631). De referir, para além dos dez 

estados elencados na tabela acima, nenhum outro estado do Norte ou Nordeste se 

colocava acima da média nacional que em 2010 correspondia a 0,727 de IDHM.   

 Na relação dos dez estados com o maior IDHM, por sua vez não se encontra 

nenhum estado pertencente nem ao Norte nem ao Nordeste. Mas as outras três 

macrorregiões brasileiras, se vêm representadas na coluna dos estados com IDHM mais 

alto. Dos onze estados do Centro-Sul, dez deles ocupam a totalidade dos dez primeiros 

lugares do ranking. Tanto o Sul como o Sudeste participam com a totalidade das suas 

Unidades Federais. O estado que apresenta o IDHM mais elevado é o Distrito Federal 

com 0,824 de IDHM, o único estado do Brasil que pode ser considerado com muito alto 

grau de Desenvolvimento Humano. No entanto o Distrito Federal representa um caso 

único e excepcional. Sendo a menor das unidades federativas brasileiras, o Distrito 

Federal é um enclave de apenas 5 779,999 km² no interior do Goiás onde se localiza 

Brasília, a capital do país. Em vez de municípios, o estado é divido por regiões 

administrativas. Por ser o centro administrativo e burocrático onde se centralizam os 

principais órgãos de gestão e administração do país, não existem Distrito Federal 

atividades que gerem riqueza. A dinâmica da atividade econômica interna têm uma 

relação direta com as atividades administrativas. Já os restantes nove estados com IDHM 

mais elevado, estes definem-se como tendo um IDHM alto. Compreendem-se entre 0.783 

de São Paulo e 0.729 do Mato Grosso do Sul. Referir ainda que este grupo de dez estados 

apresentavam ainda todos eles valores superiores à média do Brasil em 2010.  

O poder explicativo da complexidade da realidade que o IDH - um indicador 

multidimensional - empresta à análise socioeconômica das macrorregiões do Brasil, 

permite-nos enxergar que as populações do Norte e Nordeste são francamente 

prejudicadas em suas dimensões de existência e bem estar se comparadas com as regiões 

do Centro-Sul. Embora se tenham conhecido melhoras significativas entre 2000 e 2010, 

as regiões do Norte e Nordeste, estas continuam ainda longe de um IDHM satisfatório. 
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Os repasses dos programas de transferência de renda, ou os aumentos de salário mínimo 

funcionam apenas até um determinado patamar social. A superação desse patamar com 

vistas à subida do IDHM só se constrói com medidas que se proponham a uma ação mais 

transformadora na superação das limitações do Norte e Nordeste.  Sejam ações em relação 

à dinâmica econômica das regiões que possibilite um aumento renda, seja ampliando e 

promovendo de maneira mais efetiva o acesso à educação, ou ainda alargando o 

atendimento médico de qualidade a toda a população. 

4.5 Coeficiente de Gini 

O coeficiente, de Gini (ou índice de Gini) é um instrumento metodológico 

que serve para mensurar o grau de desigualdade na distribuição de renda de uma 

determinada população. Ele foi criado em 1912 pelo estatístico e demógrafo italiano 

Conrado Gini com o objetivo de verificar a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e mais ricos em uma sociedade. O coeficiente de Gini é calculado a partir da curva 

de Lorenz representada na Figura 1. 

Segundo Costa (2012, p.40)  

a curva de Lorenz representa a distribuição de uma população de um 

determinado atributo (por exemplo rendimento), projetada num 

referencial de dois eixos ortogonais: o da população acumulada (eixo 

das abcissas) e o dos valores acumulados do atributo em causa (eixo das 

ordenadas). O coeficiente de Gini indica sistematicamente o grau de 

desigualdade de tal atributo nessa população. 

A escala do coeficiente de Gini assume valores que podem variar ente 0 

(perfeita igualdade) e 1 (desigualdade máxima). Quanto mais próximo os valores forem 

de 0, menor é a desigualdade na distribuição de renda na população, já quanto mais 

próximos do 1, maior é a desigualdade entre a população de referência. 
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                                      Fonte: Elaboração própria 

O Brasil foi, na última década, um dos países que mais diminuiu as 

desigualdades socioeconômicas, mas continua sendo hoje um dos países mais desiguais 

do mundo. Na América Latina, em 2013, segundo o PNUD, o Brasil era o 4º pais mais 

desigual da região. Honduras, Bolívia e Colômbia seriam os únicos países da região com 

índice de Gini superior ao do Brasil. Em território brasileiro, o coeficiente de Gini é 

calculado anualmente pelo IBGE com base em dados da PNAD ou dos censos 

demográficos, utilizando como medida a renda de todos os trabalhos.  

Nos dados apresentados a seguir, sobre o coeficiente de Gini no Brasil, foi 

utilizada a renda familiar per capita. De acordo com o argumento de Barbosa (2012, p.55)  

a renda auferida pelo trabalho, subestima as desigualdades. Indivíduos 

desempregados não então no cálculo – uma vez que não trabalham. 

Também não estariam computados na sua totalidade os rendimentos 

advindos de aposentadorias, pensões, aluguéis, benefícios, juros etc. – 

elementos centrais na caracterização das classes mais altas. 

O mesmo autor sustenta ainda que a escolha da renda familiar per capita em 

vez da renda per capita individual, se deve ao fato de que a renda auferida por uma pessoa 

isolada nada diz em relação ao contexto onde a mesma é recebida e utilizada, uma vez 

que  

é sabido que os pobres, em geral possuem famílias mais extensas, têm 

mais filhos e, não raro, há a presença de parentes e agregados. Entre os 

ricos, por sua vez, vigora o modelo da «família nuclear», composta, 

geralmente pelo casal e um ou dois filhos. Os salários e os rendimentos 

Figura 1 - Formula de cálculo do coeficiente de Gini através da curva de Lorenz 
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Gráfico 1 - Coeficiente de Gini no Brasil entre 1995 - 2013 

dos pobres devem, assim, ser divididos em muitas partes e sustentar 

muitas pessoas (BARBOSA 2012, p. 55-56). 

Deste modo, a renda familiar per capita é uma medida que leva em conta os 

aspectos referidos acima. De acordo com os últimos levantamentos feitos pela PNAD 

verificados na plataforma do IpeaData, podemos observar no Gráfico1 a recente descida 

do coeficiente de Gini no Brasil a partir da renda familiar per capita.  

Estão omissos no gráfico 1 os anos censitários de 2000 e 2010, uma vez que 

se observa várias diferenças entre as séries da PNAD e do dos Censo Demográficos. As 

diferenças estão relacionadas com a desigual composição das fontes de informação. 

Segundo o DataSus  

a PNAD decorre de um levantamento amostral, com coeficientes de 

variação, cujos valores são inversamente proporcionais às frequências 

captadas pela amostra e que, portanto, nem sempre coincide com a 

estrutura observada nos Censos, que representa o universo 

populacional. 

Optamos pelos dados da PNAD uma vez que estes alcançam um espetro 

temporal mais detalhado relativamente ao período que aqui nos interessa observar. 

 

 

      Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da primeira década do ano 2000, de forma incontestável, o valor do 

índice de Gini começou a reduzir de forma significativa no Brasil. A partir de 2001 o 

índice de Gini, então em 0,596 começou a decair, conhecendo ao longo da década valores 

cada vez mais baixos, chegando em 2009 a 0.543. Os dados disponíveis demonstram que 
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mesmo na segunda década de 2000 os valores continuaram a conhecer uma baixa relativa, 

mas desta feita menor. Se em 2011 os valores do coeficiente de Gini eram de 0.531, em 

2013, ao qual remontam os últimos dados, tinham descido apenas para 0.527. Uma 

descida de 0.004 décimas.  

A tendência de descida observada a partir do ano 2000 encontra seus 

argumentos explicativos na ascensão do projeto social desenvolvimentista no Brasil. A 

política de desenvolvimento com melhoria histórica da distribuição de renda para a base 

da pirâmide social, demonstrou segundo os dados estatísticos, ter sido bem sucedida, 

conseguindo ao longo da primeira década do século XX contrariar a resiliência do índice 

de Gini em decrescer. O aumento do salário mínimo real, ampliação de programas de 

transferência de renda, expansão à concessão de crédito rural e urbano, bem como o 

aumento da criação de emprego geraram os seus frutos. O foco privilegiado das políticas 

sociais desenvolvimentistas no aumento da renda das famílias mais pobres reduziu, 

mesmo de forma tímida, o abismo existente no país entre os mais pobres e os mais ricos. 

No entanto, os dados acima expostos demonstram também que a partir de 

2011 a desigualdade mostrou-se mais resistente a quedas. O coeficiente de Gini ficou 

praticamente estagnado deste então, ocorrendo melhorias insignificantes numericamente. 

Esse facto indica certo esgotamento do poder distributivista das políticas de transferência 

de renda no combate às desigualdades no Brasil.  

Para além da tradicional política de transferência de renda para as famílias 

mais pobres, diversos economistas, entre eles Piketty (2014) veem propondo medidas não 

com foco nos mais pobres, mas nos mais ricos. Dada a atual velocidade da acumulação e 

reprodução de capital, os dados mostram a necessidade dos Estados nacionais 

aumentarem os impostos sob as grandes fortunas, de forma a poderem depois, através de 

políticas públicas, fazer uma redistribuição menos desigual.   

Uma vez feita a leitura sobre a situação da desigualdade do Brasil, passamos 

no próximo ponto a um olhar mais concentrado sobre as macrorregiões do país, uma vez 

que é esse o foco do presente trabalho. A tabela 6 pretende mostrar como a queda nas 

desigualdades de renda familiar per capita iniciada no início da primeira década de 2000 

verificada no Gráfico 1, se refletiu nas macrorregiões brasileiras.  
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Tabela 6 - Coeficiente de Gini calculado com a renda familiar per capita, entre 1999 e 

2013 

Macrorregião 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Norte 0,565 0,565 0,543 0,530 0,535 0,522 0,535 0,517 

Nordeste 0,605 0,600 0,585 0,571 0,564 0,558 0,544 0,537 

Sudeste 0,559 0,568 0,557 0,543 0,523 0,511 0,501 0,504 

Sul 0,562 0,547 0,531 0,515 0,505 0,491 0,472 0,465 

Centro-oeste 0,593 0,598 0,580 0,577 0,574 0,560 0,537 0,528 
Fonte: PNAD. IpeaData. Elaboração própria. 

A partir de 2003 observa-se em praticamente todos os anos selecionados uma 

redução nos valores do coeficiente de Gini em relação aos dois anos precedentes. 

Exceções feitas ao Norte e ao Sudeste. No Norte, de 2005 para 2007 a macrorregião 

conheceu uma subida de 0.005 pontos no coeficiente de Gini. Também no ano 2009, a 

região tinha um coeficiente de Gini de 0,522 e em 2011 o valor havia subido para os 

0,535. Já o Sudeste em 2011 tinha um índice de Gini de 0,501 e dois anos depois, em 

2013 o mesmo estava em 0,504.  

O Norte foi a macrorregião que conheceu a menor descida da desigualdade 

de renda familiar per capita. Entre 1999 e 2013 com as variações acima referidas, a, 

descida foi apenas de 0,048. Se em 1999 o Norte correspondia à terceira macrorregião 

menos desigual do país, atrás do Nordeste e Centro-Oeste, em 2013 estas posições ainda 

se mantinham apesar de algumas alterações substanciais ao longo do período em análise. 

O Nordeste, a macrorregião onde recorrentemente se tem verificado a 

persistência dos piores índices sócio econômicos em relação ao restante do país, nas 

análises anteriores, coloca-se como a campeã das desigualdades referentes à renda 

domiciliar per capita. Em 2013 o coeficiente de Gini correspondia a 0,537, ou seja, o 

mais elevado das macrorregiões brasileiras. Nos anos selecionados, só em 2005, 2007 e 

2009 o Nordeste não figurou na primeira posição, tendo sido esta ocupada pelo Centro-

Oeste. Entre 1999 e 2013, o Nordeste conheceu uma descida no valor do seu índice de 

Gini de 0.068, a segunda maior descida no período referido, havendo descido de 0,605 

em 1999 para 0,537 em 2013. 

De acordo com as análises anteriores, onde verificamos principalmente que 

desde a primeira década do século XXI o efeito das políticas sociais voltadas para a 

população mais pobre tinha produzido significativas melhoras nas regiões mais 

vulneráveis, neste caso o efeito não é tão evidente. Aqui fica evidente mais um limite 

estrutural das políticas de transferência de renda do novo desenvolvimentismo. Em 

condições de profundas desigualdades socioeconômicas como verificado no país, a 
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transferência de renda é contida em parte pela estrutura histórica de distribuição desigual 

das riquezas. O modelo de financiamento do Estado, extremamente perversos para os 

trabalhadores de menor renda e altamente permissivo com os mais ricos, a desarmonia 

salarial gritante entre os trabalhadores, o círculo vicioso entre acesso à educação e 

melhores postos de trabalho, dentre outros, funcional como barreiras para a maioria das 

políticas compensatórias. Este fator não evidente nos dados anteriores, se apresenta aqui 

de forma clara e objetiva. 

A região Sudeste, a mais populosa, com o maior PIB do Brasil, e que 

tendencialmente apresenta os melhores índices socioeconômicos do país, era segundo os 

dados da PNAD, referentes a 2013, a segunda macrorregião menos desigual do Brasil, 

com coeficiente de Gini de 0,504. Em 1999 o Sudeste era a região com o menor índice 

de Gini correspondendo este a 0,559. Verifica-se que foi entre os anos de 1999 e 2001 

que perdeu o lugar de região com renda domiciliaria per capita menos desigual, para a 

macrorregião Sul. A variação entre 1999 e 2013 foi de 0.055. 

O Sul era em 2013 a região com o menor grau de desigualdade do Brasil, o 

coeficiente de Gini da renda domiciliar per capita fixava-se nos 0,465. Na disputa com o 

Sudeste como a macrorregião com menor grau de desigualdade, o Sul passou e 

consolidou-se entre 1999 e 2001 como a menos desigual. No período entre 1999 e 2013 

foi o Sul a macrorregião que conheceu a maior descida no índice de Gini domiciliar per 

capita, havendo o mesmo baixado no período para 0,097 pontos.  

Por último, o Centro-Oeste, em 1999 a segunda macrorregião mais desigual 

do Brasil segundo o índice de Gini - calculado a partir da renda domiciliaria per capita - 

apresentava valores de 0,593, ficando somente atrás do Nordeste como a mais desigual. 

Embora tenha conhecido uma variação de 0.065 no seu coeficiente referente ao período 

entre 1999 e 2013, superior ao Sudeste e Nordeste, a região não logrou em 2013 a integrar 

com o Sul e Sudeste uma grande região homogênea a que chamamos Centro-Sul, e que 

nas análises anteriores configurava um bloco relativamente homogêneo aquando os dados 

eram comparados com o Norte e Nordeste. Em 2013 o Centro-Oeste tinha um coeficiente 

de Gini superior ao Norte e apenas 0.009 acima do Nordeste 

Em síntese, para além da menor renda per capita domiciliar, PIB, IDH, e 

maior taxa de analfabetismo, a desigualdade na distribuição de renda dentro das próprias 

regiões é também elevada no Norte e no Nordeste em relação ao Sudeste e Sul. A estrutura 

clássica das disparidades regionais prevalece então também na presente análise.  
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Ressalta-se apenas o caso do Centro-Oeste que relativamente ao cálculo desta 

medida de desigualdade, encontra-se em situação mais desigual que o Norte, não havendo 

assim uma grande região Centro-Sul totalmente hegemônica relativamente a menor 

desigualdade interna em relação ao Norte e Nordeste. A explicação para o fato de no 

Centro-Oeste a desigualdade apresentar níveis tão elevados, deve-se essencialmente ao 

modelo de desenvolvimento adoptado na região. Conforme sublinham Montagnhani e 

Lima (2011) as transformações ocorridas entre 1930 e 2010 no Centro-Oeste fizeram com 

que a região passasse de uma economia de subsistência no início do séc. XX, para no 

século XXI se tornar em uma grande produtora agropecuária e com um setor industrial 

ligado à indústria agroalimentar.  

Apesar da contribuição que o agronegócio tem tido nos últimos anos para o 

crescimento industrial, exportações e crescimento do país, diversos estudos apontam que 

o caráter concentrador deste tipo de atividade potência o aumento das desigualdades nas 

regiões em que se instala. Segundo Corrêa e Figueiredo (2006, p. 64) 

A desigualdade de rendimentos do trabalho entre as pessoas ocupadas 

na agricultura brasileira, na região Centro-Oeste, seus estados e Distrito 

Federal, apresentou-se em 2002 em patamares elevados, indicando que 

o crescimento da agropecuária dos últimos anos não tem conseguido 

equacionar a questão da forte concentração de rendimentos que 

caracteriza o setor. (…) o trabalho apresenta indicativos que não há 

mudanças no padrão de desenvolvimento de natureza concentradora do 

setor, pois os resultados sinalizam uma estabilidade indesejável dos 

indicadores de desigualdade, comparativamente a estudos feitos para os 

anos 80 e 90, tanto para o país, como para o agregado da região Centro-

Oeste.  

Embora o caso do Centro-Oeste se apresente com especificidades próprias, 

decorrentes do modelo concentrador do agronegócio, continua a ser possível observar 

uma clara divisão entre a metade sul e a metade norte do país. Relativamente ao Norte e 

Nordeste verifica-se a partir da leitura dos últimos dados, o que Furtado (1981) havia 

observado ao longo do século XX: O fato de haver menos renda disponível na região, 

leva as elites a concentrarem tendencialmente mais renda, gerando assim uma situação de 

maior desigualdade relativamente aos espaços onde existe mais renda disponível por 

habitante.  

Após as subsequentes análises de indicadores do PIB, renda per capita 

familiar, taxa analfabetismo, IDHM e coeficiente de Gini realizadas no presente capítulo 

fica inequívoco o desiquilíbrio entre as cinco macrorregiões brasileiras. Na análise e 

comparação de indicadores econômicos e sociais ficou latente a fragilidade do Norte e no 
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Nordeste relativamente ao grande Centro-Sul. Verifica-se que a região Norte e Nordeste 

são aquelas que possuem uma menor riqueza, seja em termos brutos ou familiares, maior 

analfabetismo, um menor IDH e ao mesmo tempo (conjuntamente com o Centro-Oeste) 

um maior grau de desigualdade de renda.  

Embora se verifique principalmente a partir dos primeiros anos do século XXI 

uma tendência à que à aproximação das macrorregiões no que concerne aos indicadores 

acima referidos, as macrorregiões do Brasil ainda conhecem realidades bastante distintas. 

Acima de tudo, o efeito das políticas públicas voltadas para a distribuição de renda e 

crescimento econômico, frutos do projeto social- desenvolvimentista demonstraram 

quem é possível interferir no quadro histórico das desigualdades e reverter situações de 

desigualdade estrutural. No entanto, se é verdade que se conseguiu reduzir 

progressivamente as desigualdades ao longo da primeira década de 2000, também é 

verdade que a principal medida de desigualdade, o coeficiente de Gini, mostra a partir de 

2011 uma relutância em baixar, podendo assim interromper o processo que vinha 

revertendo o quadro das desigualdades socioeconômicas entre as macrorregiões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se ao longo do presente trabalho aprofundar o debate em torno das 

desigualdades socioeconômicas entre as cinco macrorregiões do Brasil. Nesse sentindo, 

a análise levou em conta um amplo espetro temporal: Desde a chegada dos portugueses 

ao Brasil, até aos primeiros anos da década de 2010.  

No estudo histórico do capitulo primeiro, ficou evidente, principalmente a 

partir de Prado Junior (2004) e Furtado (2001) que as desigualdades macrorregionais de 

hoje, tiveram as suas raízes no remoto passado colonial. Neste período, o Brasil foi 

dividido e organizado economicamente sempre em função de interesses exteriores, aos 

quais pouco ou nada preocupava o desenvolvimento homogêneo e sustentado da região e 

de seus habitantes. Foi a demanda exterior por determinados produtos que condicionou 

nesse período a abertura das principais atividades econômicas. A extração do pau-brasil, 

o ciclo do açúcar, o ciclo do outro, e por último, o ciclo do café, conheceram uma 

concentração regional muito especifica, o primeiro no litoral, o segundo no Nordeste, o 

terceiro na região central, e o último no Sudeste. Embora essas atividades tenham gerado 

uma riqueza impressionante, principalmente as três últimas, a grande maioria dos lucros 

foram transferidos para a metrópole. A parte dos lucros destinada a ficar no Brasil, nem 

sempre significou maior prosperidade ou desenvolvimento.  

Veja-se o caso do produção açucareira no Nordeste, no qual a extraordinária 

concentração de riqueza nas mão de uns poucos barões e coronéis, possibilitou a formação 

de uma estrutura oligárquica extremamente autoritária, violenta e concentradora de terra. 

A riqueza gerada pelo açúcar, que por sua vez era a principal atividade incentivadora da 

escravatura, serviu nessa medida para consolidar uma estrutura que ao mesmo tempo que 

concentrava a riqueza nas mãos de poucos, impedia que sucessivas gerações fossem tendo 

acesso à terra, justiça, ou dignidade humana. Essa estrutura excludente do Nordeste 

conseguiu manter-se sólida durante séculos, sendo que ainda hoje se encontram resquícios 

do período e da política “coronelista” na região.  Relativamente à dinâmica que a 

atividade gerou para as outras regiões do Brasil, o legado é nefasto. O segundo núcleo de 

povoação inicial, São Vicente, foi-se desenvolvendo muito lentamente, sendo a principal 

atividade econômica a captura de índios para alimentar os engenhos do Nordeste. É 

indubitável que a atividade açucareira e toda a dinâmica que a envolvia, contribuiu de 

forma muito significativa para o atraso socioeconômico que o Nordeste conhece ainda 

hoje relativamente às demais macrorregiões. 
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O ciclo do ouro iniciado no século XVIII significou de alguma forma um 

tímido rompimento com o anterior “modelo de desenvolvimento” que vinha acontecendo 

no Nordeste. Embora uma boa parte da riqueza gerada pela atividade tenha vido dividida 

por Portugal e Inglaterra, esta permitiu uma redistribuição maior dos lucros por entre 

aqueles que se envolviam na atividade mineradora. O próprio trabalho escravo encontrou 

nesta atividade um espaço significativamente menos violento. Relativamente ao impacto 

da atividade no contexto regional, esta motivou não só a interiorização do Brasil, mas 

também a abertura de estradas e vias de comunicação, bem como o surgimento de diversas 

atividades econômicas importantes que atendiam à atividade extrativa. 

A mudança no contexto político brasileiro já no século XIX, o crescente e 

desenvolvimento da produção de café no Sudeste e a imigração europeia, permitiram que 

a região Sudeste se desenvolvesse com uma rapidez muito superior às demais regiões. A 

migração de capitais e os incentivos ao desenvolvimento da região proporcionou a 

abertura de uma conjuntura favorável à concentração de capital em torno da região de São 

Paulo.  Foi a partir desse “capital inicial” que ocorreu o dinamismo e modernização do 

país no período subsequente. Mesmo após a independência em 1822, não existiu uma 

compromisso político com a possibilidade de induzir um desenvolvimento e 

modernização capitalista além Sudeste. Pelo contrário, os interesses das oligarquias 

regionais dependentes e defensoras da vocação agrária do país, foram cumplices da 

concentração de riqueza no Sudeste, uma vez que lhes interessava essencialmente manter 

o poder e influência nas demais regiões, beneficiando de uma estrutura agrária altamente 

concentradora, onde através da exploração de mão de obra barata, escrava, ou 

semiescrava garantiam uma extração de mais-valia altamente rentável. 

Em síntese, foi principalmente guiados pelos interesses do capital europeu e 

da competição capitalista interna, que ocorreram os principais processos econômicos 

ocorridos de forma díspar nas regiões brasileiras até 1930. A explicação para a região 

Sudeste e todo o grande Centro-Sul, apresentar índices de crescimento superiores ao 

restante do país prende-se com o fato de ser essa a região que concentrava as atividades 

econômicas de maior relevo quando da independência. Foi essa elite, essencialmente 

cafeeira e paulista que na altura se encontrava em melhor posição para assumir o processo 

de liderança do desenvolvimento autônomo do país. Embora em condição privilegiada, 

essa elite nacional, foi sendo conivente com os interesses individuais das oligarquias 

agrárias e não rompeu em momento algum com o crescente contraste que era visível 
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principalmente entre Sudeste e Nordeste. O reflexo, foi uma ainda maior concentração de 

riqueza na região Sudeste.   

A revolução de 1930 representa uma ruptura com o modelo anterior. Getúlio 

Vargas teve o mérito de entender que o Brasil precisava de um projeto de nação: um 

projeto de desenvolvimento nacionalista, assente na industrialização e na modernização 

das relações de produção, ao mesmo tempo que tentava impor limites aos interesses das 

oligarquias regionais. Embora marcado por períodos de forte autoritarismo e repressão 

política, o período no qual Vargas assumiu os destinos do Brasil, destaca-se como um 

período no qual verificaram grandes avanços relativamente ao desenvolvimento das 

forças produtivas no Brasil. O pacto Nacional-Popular que encaminhou a política de 

Vargas numa visão desenvolvimentista - tendo no Estado a principal fonte de fomento e 

incentivo à industrialização e substituição de importações – permitiu a consolidação de 

um mercado interno e travar o ímpeto agroexportador das oligarquias regionais 

dependentes.  

Na década de 1950, o Brasil já havia conhecido transformações importantes 

no que concerne à modernização da estrutura industrial, avanço nos direitos sociais, 

direitos políticos, bem como, se consolidado definitivamente como Estado-Nação. Após 

o suicídio Vargas, JK assume a presidência e dá seguimento ao projeto 

desenvolvimentista do seu antecessor, reforçando o esforço de industrialização do país. 

Nos finais da década de 1950 surgem os primeiros diagnósticos sobre as limitações da 

industrialização e modernização em romper com os problemas das regiões mais pobres 

do país e em particular no Nordeste. Celso Furtado havia verificado que ao mesmo tempo 

que ocorria em algumas regiões do país um extraordinário processo de desenvolvimento, 

com altas taxas de industrialização, urbanização e crescimento, ao mesmo tempo em 

outras regiões proliferava um crônico subdesenvolvimento, que se reproduzia e se 

demonstrava impermeável ao processo de desenvolvimento nacional.  

A leitura de que só era possível romper com o subdesenvolvimento do 

Nordeste com reformas estruturais - onde quase nada havia mudado ao longo do século 

XX - ficou patente no documento elaborado pelo GTDN. Nesse documento foram 

elaboradas propostas que objetivavam o rompimento com as estruturas que impediam a 

integração do Nordeste ao processo de desenvolvimento do país, sendo a prioridade 

garantir condições à massa de camponeses excluídos e explorados. A agenda das 

desigualdades regionais veio ganhando destaque e surge como uma das principais 

bandeiras políticas de Jango na década de 1960. Entre as reformas programadas no plano 
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de Reformas de Base, a reforma agrária configurava-se como a reforma essencial para 

romper com o subdesenvolvimento do Nordeste. Neste sentido, a SUDENE surge como 

uma superintendência Federal que buscava o planejamento de ações para o combate ao 

problema nordestino. 

O golpe militar de 1964 representou um revés duríssimo contras ambições 

daqueles que se haviam preocupado em superar a condição subdesenvolvida do Nordeste. 

A articulação do golpe teve a participação das elites agrárias nordestinas. Estas, olhavam 

principalmente para a reforma agrária como uma ameaça aos seus interesses. A estrutura 

fundiária do Nordeste, baseada no grande latifúndio era o principal argumento que 

permitia a essa elite uma concentração extraordinária de renda. 

O Pacto Autoritário-Modernizante, que se configurou com o golpe, embora 

tenha seguido uma política econômica desenvolvimentista e independente, nada fez para 

contornar os problemas regionais do país, nem mexer com os interesses dos latifundiários. 

A reforma agraria havia definitivamente saído de pauta, e com ela o enfrentamento da 

questão regional. A SUDENE ou o DNOCS passaram a ser meras ferramentas políticas 

que só serviram para aumentar as contradições no Nordeste e aumentar o poder das 

oligarquias agrárias. O papel do Nordeste no contexto nacional continuou a ser o de 

periferia sistema capitalista, cujo centro era o Sudeste.  

Mesmo após a redemocratização em 1985, a questão das desigualdades 

regionais continua debaixo do pano, embora vários estudiosos do tema viessem alertando 

para o problema ao longo de várias décadas, só a partir dos primeiros anos do século XXI 

começou a verificar-se uma abertura política para o enfrentamento das desigualdades 

macrorregionais. 

Após o rompimento com a política liberal dos anos 1990, verifica-se a partir 

de 2003 o ressurgimento de um novo projeto desenvolvimentista para o Brasil. Esse novo 

desenvolvimentismo foi apelidado por diversos autores como social-

desenvolvimentismo, uma vez que se propunha a fazer uma distribuição de riqueza e a 

incorporar os mais pobres no esforço de desenvolvimento nacional.  Como ficou patente 

no quarto capitulo do presente trabalho, as políticas de distribuição de renda que 

alcançaram essencialmente os brasileiros mais pobres e vulneráveis tiveram um impacto 

muito significativo na diminuição das desigualdades regionais, uma vez que beneficiaram 

maioritariamente os agregados mais pobres, encontrando-se estes principalmente no 

Norte e Nordeste 
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Na comparação de indicadores socioeconômicos como renda familiar per 

capita, taxa de analfabetismo, IDHM e coeficiente de Gini, observou-se nos últimos anos 

as desigualdades entre as regiões têm diminuído de forma significativa. Esta diminuição 

justifica-se não só pelos investimentos em políticas de distribuição de renda como o 

aumento real anual do salário mínimo, ou o programa bolsa família, mas também devido 

a outros investimentos. Destacamos o exemplo do PAC, a construção de infraestruturas 

sociais e econômicas, construção de vias de comunicação, polos industriais de 

universidades, reforços de investimentos em programas de alimentação e nutrição, água 

e eletricidade. 

Embora a leitura dos vários indicadores permita verificar uma diminuição das 

desigualdades entre as cinco macrorregiões, existe ainda um abismo que separa 

especialmente o Norte e Nordeste do Sul e Sudeste, sendo que podemos considerar que o 

Centro-Oeste está mais próximo das duas últimas que das duas primeiras relativamente 

aos indicadores socioeconômicos selecionados. Apesar das melhoras recentes nos 

indicadores, ainda à possível no Brasil duas realidades socioeconômicas bem díspares 

entre o Centro-Sul e o eixo Norte-Nordeste. 

Num país dos mais desiguais do mundo, onde se verifica uma grande 

tolerância à convivência com a desigualdade social, urge neste sentido continuar 

buscando soluções para enfrentar o problema. Embora possamos considerar as políticas 

da última década como grandes avanços no que concerne ao enfrentamento das 

desigualdades, estas políticas demonstram já um aparente esgotamento relativamente ao 

seu efeito transformador. Esses sinais de esgotamento ficam claros, por exemplo, quando 

olhamos para os valores relativos ao coeficiente de Gini, o indicador de referência para 

mensurar a desigualdade, verifica desde 2011 uma resistência em continuar o movimento 

de descida anual que vinha conhecendo desde 2002.  

 

 

 

 

 

 

 



127 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. A “questão regional” e a “questão nordestina”. In: 

TAVARES, Maria da Conceição (Org.). Celso Furtado e o Brasil. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2000.  

 

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: Heranças e 

Urgências. Rio de Janeiro, Renan: Fase, 2000. 

 

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. Celso Furtado, o Nordeste e a construção do Brasil. 

ALENCAR JÚNIOR, José Sydrão (Org.) Celso Furtado e o desenvolvimento regional. 

Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2005. 

 

BIELCHOWSKY, Ricardo. Evolucion de las ideas de la CEPAL. In: Revista de la 

CEPAL. Número extraordinário. Santiago do Chile, out. 1998. 

 

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Celso Furtado e o pensamento econômico latino-

americano: notas em homenagem aos 80 anos do mestre. ALENCAR JÚNIOR, José 

Sydrão (Org.) Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Fortaleza: Banco do 

Nordeste do Brasil, 2005. 

 

BLUMER, Herbert. A ideia do desenvolvimento social. In DURAND, José e 

MACHADO, Lia (Org.) Sociologia do Desenvolvimento II. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1966. 

 

BARBOSA, Alexandre de Freitas (Org.). O Brasil real: a desigualdade para além dos 

indicadores. DE FREITAS et all. São Paulo: Outras Expressões, 2012. 

 

BARBOSA, Lívia. Meritocracia à brasileira: o que é desempenho no Brasil?. Revista de 

Serviço Público. Brasília. v.120 nº 3 Set.- Dez, p. 58-102. Disponível em: 

<http://bresserpereira.org.br/Documents/MARE/Terceiros-Papers/96 

Barbosa,L%C3%ADvia47(3).pdf> Acesso em: 3 Junho 2015. 

 

BARBOSA, Lívia. Igualdade e meritocracia: A ética do desempenho nas sociedades 

modernas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora FVG, 2003. 

 

BARROS, Alexandre Rands; ATHIAS, Diloá. Salário mínimo, Bolsa Família e 

desempenho relativo recente da economia do Nordeste. Revista de Economia Política. 

São Paulo, vol. 33 nº.1 Jan./Mar 2013. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 

12 Julho 2015. 



128 

 
 

BARROS, Ricardo Paes de. A efetividade do salário mínimo em comparação à do 

Programa Bolsa Família como instrumento de redução da pobreza e da desigualdade. In: 

BARROS, Ricardo Paes de; FOGUEL, Nathan Miguel; ULYSSEA, Gabriel (Orgs). 

Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente. Brasília: IPEA, 2007. 

Disponivel em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/Cap34.pdf>  Acesso em: 12 

Julho 2015. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do ISEB da CEPAL à teoria da dependência. In: 

Intelectuais e Política no Brasil: A Experiência do ISEB. (Org.) TOLEDO. Caio 

Navarro de. Rio de Janeiro: Revan, 2005. 

 

BRESSER-PEREIRA. Luiz Carlos. A construção política do Brasil: sociedade, 

economia e Estado desde a Independência. 2º Ed. São Paulo: Editora 34, 2015. 

 

CANO, Wilson. Mesa 1- A criação da SUDENE. Cadernos do Desenvolvimento. Rio 

de Janeiro: Cetro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, ano 

5º nº7, p.22-52, 2010. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

CORRÊA, Ângela M. C. Jorge; FIGUEIREDO, Nelly Maria Sansígolo de. Riqueza, 

desigualdade e pobreza: um perfil da região Centro-Oeste no início do século XXI. In: 

Pesquisa e Debate. São Paulo. v. 17, nº 1 (29) pp. 45-65, 2006. Disponivel em: 

<revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/download/11858/8579> Acesso: 22 Maio de 

2015. 

 

COSTA, António Firmino da. Desigualdades sociais contemporâneas. Lisboa: Mundos 

Sociais, 2012.  

 

Departamento Intersindical de estudos Econômicos. Nota Técnica. São Paulo: nº 143, 

jan. 2015 

 

DINIZ, Clélio Campolina. Dinâmica Regional e Ordenamento do Território 

Brasileiro: desafios e oportunidades. Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 2013. 

 

DINIZ, Clélio Campolina. Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Nova Economia. 

Belo Horizonte, v.19, n.2, p. 227-249, 2009 

 

FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2013 



129 

 
 

 

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de 

Cultura, 1961. 

 

FURTADO, Celso. Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina. Rio de 

Janeiro: Civilização brasileira, 1966. 

 

FURTADO, Celso. O Brasil Pós- “Milagre”. 3ª Ed.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

 

FURTADO, Celso. Seca e Poder. Entrevista com Celso Furtado. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 1998. Entrevista concedida a Maria da Conceição Tavares; Manuel 

Correia de Andrade; Raimundo Rodrigues Pereira. 

 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 30ª Ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2001.  

 

GTDN. Uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste. ALENCAR 

JÚNIOR, José Sydrão (Org.) Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Fortaleza: 

Banco do Nordeste do Brasil, 2005. 

 

INTENSO, um Sonho. Direção: José Mariani, [s.l.]: Andaluz Produções, 2014. DVD (73 

min). 

 

LESSA, Carlos. Nação e nacionalismo a partir da experiência brasileira. In Estudos 

Avançados. São Paulo v.22 nº 62 p.237-256 2008. Disponível em 

<http://revistas.usp.br/eav/article/view/10331>.  Acesso em: 14 Junho 2015. 

 

GOLDENSTEIN, Lídia. Repensando a dependência.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 

 

MARTINS, André; SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Estudo comparativo sobre 

desenvolvimento e desigualdades socioeconômicas nas cinco macrorregiões 

brasileiras. Montes Claros, IV Congresso de Desenvolvimento Social, 2014. 

  

MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Reforma agrária no Brasil. São Paulo: Fundação 

Presamo Abreu, 2003. 

 

MENDONÇA, Ricardo. 'O Exército brasileiro não era de nada', diz o sociólogo Francisco 

de Oliveira. Folha de São Paulo. São Paulo, 2 abr. 2014. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1433906-o-exercito-brasileiro-nao-era-

de-nada-diz-o-sociologo-francisco-de-oliveira.shtml> Acedido em: 18 de Junho de 2015. 



130 

 
 

 

MONTAGNHANI, Bruno Astolphi; LIMA, Jandir Ferrera de. Notas sobre o 

desenvolvimento do Centro-Oeste e economia brasileira. In: Revista de Estudos Sociais. 

Cuiabá. v. 13 n.16 2011. Disponível em:< http://periodicoscientificos.ufmt.br> Acesso: 

3 julho de 2015 

 

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste. 

Planejamento e conflito de classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 

OLIVEIRA. Francisco de. A Questão Regional: A Hegemonia Inacabada. Estudos 

avançados. v.7º nº18, p.43-63, 1993. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9622> Acesso: 2 Março 2015. 

 

OLIVEIRA, Francisco de. Mesa 1- A criação da SUDENE. Cadernos do 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Cetro Internacional Celso Furtado de Políticas para o 

Desenvolvimento, ano 5º nº7, p. 17-22, 2010. 

 

PALES, Raíssa Cota; SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Desenvolvimento Regional: Uma 

análise socioeconômica das regiões brasileiras. Belo Horizonte, Conninter 2013. 

 

PALES, Raíssa Cota. Desenvolvimento regional e desigualdades sociais entre as 

macrorregiões de planejamento de Minas Gerais. 2014. 136 f. Dissertação (Mestrado 

em Desenvolvimento Social) – Programa de pós-Graduação em Desenvolvimento Social, 

Universidade Estadual de Montes Claros. 

 

PIKETTY, Thomas. O capital do século XXI. Lisboa: Círculo de Leitores, 2014.  

 

POCHMANN, Márcio. O Mito da Grande Classe Média: capitalismo e estrutura 

social. São Paulo: Boitempo, 2014. 

 

PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1971. 

 

PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 

2004.  

 

PREBISCH, Raúl. O desenvolvimento da América Latina e seus principais problemas. 

Revista Brasileira de Economia. Rio de Janeiro, ano 3, nº3, set., 1949. 

 



131 

 
 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2ª Ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

REZENDE, Maria José de. Cultura, política e engenharia social: revelando algumas 

proximidades de Gilberto Freyre com os governos militares. Fénix Revista de História 

e Estudos Culturais. Vol. 5 Ano 5 nº 3 jul/ ago/ set. de 2008.  

 

SANTOS, Gilmar Ribeiro; PALES, Raíssa Cota; RODRIGUES Sílvia Gomes. 

Desigualdades Regionais no Brasil 1991-2000. Anais do 37° encontro anual da Anpocs. 

Caxambu: anpocs. 2013. 

 

SARTORI, Giovanni. Compare Why and How: comparing, miscomparing and the 

comparative method. Journal of theorical polithics. Sage Publications, 1991. 

 

SCHNEIDER, Sérgio; SCHIMITT, Cláudia Job. O uso do método comparativo nas 

Ciências Sociais. Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, 1993. 

 

SINGER, Paul. Curso de introdução à economia política. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000. 

 

TAVARES, Hermes Magalhães. Região e desenvolvimento regional na obra de Celso 

Furtado. Cadernos do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Cetro Internacional Celso 

Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, ano 5º nº7, p.277-296, 2010. 

 

VERSIANI, Flávio Rabelo; BARROS, José Roberto Mendonça de. Formação 

Econômica do Brasil: a experiência da industrialização. São Paulo: Saraiva 1978. 

 

LESSA, Carlos. Nação e nacionalismo a partir da experiência brasileira. In Estudos 

Avançados. São Paulo v.22 nº 62 p.237-256 2008. Disponível em 

<http://revistas.usp.br/eav/article/view/10331>.  Acesso em: 14 Junho 2015. 

 

 


