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Resumo: 
 
O artigo aqui apresentado tem por finalidade resgatar o pensamento e argumentos utilizados 
por Caio Prado Jr. para debater as políticas econômicas brasileira durante o governo de 
Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. Ao final da II Guerra Mundial, o Brasil foi alçado a 
uma nova posição na configuração do comércio internacional. O debate acerca de qual a 
posição que o país ocupava nesta nova ordem mundial teve seu ápice na década de 1950 e se 
concentrou em textos publicados pelos desenvolvimentistas, como Raúl Prebisch e Celso 
Furtado. Desta forma, as análises de Caio Prado Jr. pouco foram levadas em consideração 
naquele momento e, portanto, o resgate das reflexões deste autor marxista, a respeito da 
industrialização almejada pelo país na segunda metade da década de 1950, pode nos trazer 
novas concepções sobre o papel ocupado pelo Brasil na economia internacional e quais os 
desdobramentos da política econômica desenvolvimentista adotada pelo governo brasileiro 
daquele período.  
 
Palavras-chave: Caio Prado Jr; Desenvolvimentismo; Economia; Marxismo 

 

As páginas a seguir dedicam-se a compreender quais foram as reflexões e argumentos 

utilizados por Caio Prado Jr. a fim de debater a política econômica brasileira na segunda 

metade da década de 1950. Para isso, resgataremos o pensamento do autor em algumas de 

suas obras menos acessadas, quais sejam Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira 

(1954), e Esboços dos Fundamentos da Teoria Econômica (1957), bem como seus artigos 

escritos na Revista Brasiliense durante a década de 1950, com o objetivo de assimilar as 

críticas de Caio Prado Jr. às políticas desenvolvimentistas3 adotadas por Juscelino Kubitschek 

                                                 
1 Este texto é um trecho adaptado dos Capítulos 2 e 3 da Dissertação de Mestrado “Subdesenvolvimento, Periferia e 
Dependência: o lugar de Caio Prado Jr. no debate das políticas econômicas brasileiras na década de 1950” 
defendida e aprovada em novembro de 2015 pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 
2 Carlos Eduardo Tauil é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho - 
UNESP. É também membro pesquisador do Laboratório de Política da UNESP e do Grupo de Pesquisa Classes e 
Trabalho da UNIFESP. 
3 Entendemos por política econômica desenvolvimentista o conceito utilizado por Ricardo Bielschowsky em 
Pensamento Econômico Brasileiro - o ciclo ideológico do desenvolvimentismo 1930 a 1964. 2000, p. 7. 

129



REVISTA pensata | V.5 N.2                                  NOVEMBRO DE 2016 

 

 

entre 1956 e 1961. Com o propósito de atingir este objetivo, iniciaremos este artigo 

apresentando a formação e as propostas centrais que pautaram as políticas 

desenvolvimentistas adotadas pelos governos brasileiros na década de 1950 e, em seguida, 

apresentaremos as análises feitas por Caio Prado Jr. a estas proposições. 

Para compreendermos o surgimento das políticas econômicas desenvolvimentistas no 

Brasil e América Latina, nós precisamos compreender o que a II Guerra Mundial trouxe de 

significativas alterações na ordem mundial, seja em sua forma conceitual ou em sua formação 

prática. Uma das principais mudanças foi que as consequências dos 6 anos de confronto 

intensificaram o processo contraditório entre os países que regulam o mercado internacional e 

os que apenas se alinham aos seus desdobramentos. Com dois polos de dominação mundial 

(EUA e URSS), o polo liderado pelos Estados Unidos defrontava-se com a difícil tarefa de 

isolar, das influências soviéticas, as áreas de comércio com suas políticas econômicas sem 

comprometer sua hegemonia recém-conquistada.  

No ano de 1944, os Estados Unidos encabeçaram uma série de negociações que tinham 

o caráter de garantir a reativação do comércio mundial, do crédito internacional, seus sistemas 

de pagamentos, recuperar as economias européias e empreender as reivindicações de 

desenvolvimento e bem-estar social de todos os países que não estavam sob influência da 

URSS.  

A devastação causada pela II Guerra precisava ser evitada de todas as formas e com o 

objetivo de proporcionar bases para diálogos entre os países nas esferas econômicas, sociais e 

humanitárias, 51 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, e ratificaram a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 24 de outubro de 1945. Naquele 

momento, o “desenvolvimento” era a principal agenda dos países que estavam sob influência 

estadunidense e a pobreza das nações, cuja economia possuía o mesmo caráter da economia 

brasileira, demandava profunda discussão.  

O presidente dos Estados Unidos, Harry Trumann, ao início de seu segundo mandato, 

em 20 de janeiro de 1949, fez o seguinte discurso, lançando pela primeira vez o termo 

“subdesenvolvido” para os países não centrais no capitalismo mundial:  

“Faz-se necessário lançar um novo programa que seja audacioso e que ponha 

as vantagens de nosso avanço científico e de nosso progresso industrial a 

serviço da melhoria e do crescimento das regiões subdesenvolvidas. Mais da 

metade das pessoas em todo o mundo vive em condições vizinhas à da 
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miséria e não possui o que comer. São vítimas de enfermidades. Sua pobreza 

constitui uma desvantagem e uma ameaça, tanto para elas quanto para as 

regiões mais prósperas.” 

Antes disso, porém, em 1948, o Conselho Econômico e Social da ONU havia criado a 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). Este Conselho, sediado no Chile, 

tinha por objetivo fomentar a cooperação econômica de seus membros. O êxito na criação da 

Cepal, pelo Conselho Econômico e Social, decorreu mediante a ostensiva pressão política dos 

países latino-americanos signatários da ONU. Os países latino-americanos precisavam estar 

inseridos na dinâmica da nova ordem mundial capitalista e se fazia necessário um diagnóstico 

conjuntural do continente para adotar medidas que apontassem para o desenvolvimento da 

região. A nova interpretação das relações internacionais subsumiu a América Latina em um 

ambiente em que sua inserção não passava pelo simples ritmo de evolução do capitalismo, mas 

sim pela quebra de paradigmas das teorias econômicas anunciadas até então.  

Nesse sentido, o ex-diretor do Banco Central da Argentina, Raúl Prebisch4, foi convidado 

para atuar como consultor na Cepal e apresentar um relatório sobre a conjuntura 

socioeconômica em que a América Latina estava inserida. Em 1949, Raúl Prebisch apresentou 

O Desenvolvimento Econômico da América Latina e Alguns de seus Principais Problemas (texto 

que ficou conhecido como Manifesto da Cepal). Com este documento, o argentino fez uma 

reavaliação sobre a transferência de diretrizes da economia clássica para o continente latino-

americano. 

Logo no início do Manifesto da Cepal, o argentino sinalizou sua orientação interpretativa: 

“A realidade está destruindo na América Latina, aquele velho esquema da divisão internacional 

do trabalho que, após haver adquirido grande vigor no século XIX, seguiu prevalecendo, 

doutrinariamente, até bem pouco tempo” (PREBISCH, 1949, p. 47).  

Por focar seu diagnóstico nas estruturas produtivas dos países periféricos, em especial 

os países latino americanos, Raúl Prebisch lançou um modelo analítico até então inédito para o 

exame dos problemas econômicos e sociais dos países de desenvolvimento periférico. O 

modelo estruturalista - como ficou conhecido o método de análise prebischiano - parte das 

                                                 
4 Raúl Prebisch desempenhou diversas funções nas áreas econômicas da Argentina, mas foi durante seu mandato 
de diretor do Banco Central, que ele se defrontou com o inexequível pagamento da dívida externa argentina, que ele 
lançou-se na tarefa de reinterpretar as circunstâncias que levaram a Argentina àquela situação (DOSMAN, 2011, p. 
44). 
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relações entre os países de centro e os países da periferia somados à atribuição dos países 

periféricos no mercado internacional (BIELSCHOWSKY, 1995, p. 111) 

Filiado ao pensamento keynesiano5, Raúl Prebisch entendeu que o progresso nos 

países latino-americanos deveria ser pautado por uma reordenação do Estado, alterando o 

padrão de políticas públicas, orientando-as para a composição de polos industriais e 

investimentos na infraestrutura, objetivando demonstrar que as exportações de matérias-primas 

deveriam ser uma extensão do mercado interno, provendo ao mercado internacional seu 

excedente produtivo. 

 A resignificação da condição de pobreza da América Latina, em Raúl Prebisch, 

relaciona a localização do continente no ambiente de países periféricos na dinâmica 

internacional, ao passo que os países centrais revitalizam um círculo vicioso em que o 

movimento de atividades produtivas eterniza a concentração de riquezas na divisão 

internacional do trabalho. Competia aos países periféricos a tarefa de se apropriar do “local” em 

que estavam inseridos no funcionamento do capitalismo mundial e descobrirem quais são as 

particularidades que deveriam ser exploradas com o objetivo de diminuir a lacuna entre a 

periferia e os países centrais.  

A crítica de Prebisch se fundamentou no deslocamento da ideologia ricardiana6 para 

contextos em que sua aplicabilidade não se provava. A hipótese da vantagem comparativa, de 

David Ricardo, conserva o conceito de que a especialização na produção de um determinado 

gênero por um país maximizaria - através do comércio internacional - o bem-estar de sua 

população. 

Ao propagar que os países produtores de bens primários não precisariam se 

industrializar, para se beneficiar do progresso tecnológico dos países centrais, a teoria 

econômica ortodoxa não levou em consideração as especificidades de demanda e a realidade 

histórica de cada região participante do comércio mundial. Neste sentido, Prebisch escreveu: 

“A política do desenvolvimento tem que se basear numa interpretação 

autêntica da realidade latino-americana. Nas teorias que recebemos e 

continuamos a receber dos grandes centros, há com freqüência uma falsa 

pretensão de universalidade. Toca-nos, essencialmente, a nós, homens da 

periferia, contribuir para corrigir essas teorias e introduzir nelas os elementos 

                                                 
5 John Maynard Keynes (1883 - 1946) foi um economista inglês que fundou a escola heterodoxa econômica 
responsável por revisar os postulados teóricos liberais como Adam Smith, David Ricardo e Jean-Baptiste Say. 
6 David Ricardo foi um dos fundadores, junto com Adam Smith, da escola clássica inglesa da economia política. 
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dinâmicos que requerem, para aproximar-se da nossa realidade” (PREBISCH, 

1949, p. 21). 

O Manifesto da Cepal deixou explícito que há um desenvolvimento desigual nas 

relações do capitalismo internacional e, contrariamente do que anunciava a teoria da vantagem 

comparativa de David Ricardo, o efeito desta divisão internacional do trabalho era uma 

duradoura e constante depreciação de preço dos produtos primários em relação aos industriais, 

fazendo com que os países fornecedores de matérias-primas se conservassem nas condições 

de dependência das demandas internacionais dos países centrais.  

O Brasil teve em Celso Furtado o seu principal interlocutor às premissas cepalinas. O 

economista brasileiro ingressou na equipe cepalina de Raúl Prebisch desde sua fundação e se 

o argentino logrou êxito na teorização autônoma a respeito das questões das estruturas 

produtivas da América Latina, nós podemos afirmar que Celso Furtado foi imprescindível no 

processo interpretativo teórico e propositivo das políticas econômicas brasileiras na década de 

1950. Assim como toda perspectiva de reelaboração das teorias clássicas econômicas que 

pairava no mercado mundial pós-crise de 1929, o economista brasileiro também foi influenciado 

pela ótica keynesiana de que o simples jogo do mercado, se autorregulando, não daria conta do 

desenvolvimento dos países subdesenvolvidos e que estes se manteriam dependentes dos 

países do centro capitalista, cujas economias estavam suportadas pelo desenvolvimento 

industrial.  

Na primeira metade da década de 1950, Celso Furtado se apropriou de diversos 

elementos teóricos elaborados por Raúl Prebisch, internalizando a perspectiva teórica e o 

posicionamento político cepalino ao caso brasileiro. A historicidade na análise dos problemas 

produtivos do Brasil foi uma das principais contribuições na formação da escola analítica 

estruturalista brasileira, bem como o pilar para elaboração de políticas econômicas 

desenvolvimentistas na segunda metade da década de 1950. 

Durante a década de 1950, Celso Furtado manteve-se alinhado à metodologia histórico-

estruturalista cepalina de análises econômicas do Brasil. Para o economista brasileiro, o 

subdesenvolvimento brasileiro também obedeceu à ótica dualista, centro e periferia, 

preconizada pela Cepal, ou seja, a dinâmica político econômica do Brasil foi resultante e 

integrante do movimento de expansão capitalista internacional e toda debilidade da estrutura 

produtiva brasileira, e suas conseqüências, vinculava-se a forma singular como o país foi 

inserido no mercado mundial. Neste sentido, Celso Furtado apresentou quais eram suas 
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categorias analíticas fundamentais no processo de interpretação do desenvolvimento dos 

países, ou: “A análise desse problema (o subdesenvolvimento) dentro de uma perspectiva 

histórica é de importância fundamental para compreender as modificações estruturais que estão 

ocorrendo atualmente na economia brasileira” (FURTADO, 1954, p. 22). 

A análise furtadiana, apresentada em A Economia Brasileira, de 1954, parte do 

pressuposto que o desenvolvimento econômico brasileiro manteve-se dependente em todos os 

seus ciclos produtivos, desde o ciclo açucareiro até o cafeeiro, e produziu, assim, uma estrutura 

econômica e social pouco diversificada e pouco dinâmica, incapaz de internalizar o 

desenvolvimento técnico. Tendo como resultado o aumento da produtividade de seus fatores de 

produção, como observado nos países industrializados, e se mostrando completamente 

deficitário na formação de uma poupança nacional e de um mercado interno que produzisse a 

base de acumulação de capital aos empresários brasileiros.  

Em 1954, Celso Furtado escreveu: “É indispensável, pois, que se reconheça a existência 

de um problema para que sua solução possa constituir objeto de especulação dos homens de 

pensamento” (FURTADO, 1954, p. 191). Ao diagnosticar que os setores produtivos brasileiros 

mantinham estruturas débeis, a análise furtadiana indicava que o Brasil deveria se reinventar na 

forma de se posicionar no comércio internacional e o desenvolvimento de sua economia deveria 

obedecer à lógica “de dentro para fora”. Ou seja, para Furtado, a industrialização era a única 

forma de fomentar o aumento de produtividade necessário a um processo de acumulação 

acelerada de capitais que, somado à difusão do progresso técnico no sistema econômico, 

poderia democratizar o bem-estar social para a população.  

A industrialização do país, segundo Furtado, deveria ser realizada como uma proposição 

política a fim de superar a pobreza e/ou reduzir o desnivelamento dos padrões de vida entre os 

países periféricos dos centrais. Neste sentido, para o economista brasileiro, somente através de 

um impulso político no processo de crescimento econômico autossustentável que o Brasil 

poderia cumprir sua independência política e econômica.  

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi o auge do comprometimento do 

setor público com a política desenvolvimentista preconizada pela Cepal e por Celso Furtado no 

Brasil. Todo o planejamento de política econômica deste período foi aplicado de forma 

sistemática e desembocou na formulação do Plano de Metas - cujo slogan foi 50 anos em 5. O 

Plano de Metas foi, até então, o maior conjunto de investimento público coordenado já realizado 

no país e, de certa forma, legitimou o Grande Estado Consumidor que Keynes, Prebisch e 
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Furtado fundamentavam. De acordo com a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, 

sua implicação econômica estava pautada, basicamente, em dois pontos: 1) desenvolvimento 

das forças produtivas e do aparelhamento material do país, em suma, no aumento da 

produtividade brasileira e 2) na busca pelos capitais necessários a fim de realizar este esforço 

reconstrutivo. 

Em artigo escrito em 1956, pouco depois da posse presidencial de Juscelino Kubitschek, 

Caio Prado Jr. destacou a vontade desenvolvimentista do novo presidente, mas fez ressalvas 

ao caminho que o novo governo poderia adotar: “Assim sendo, se propõe a tarefa de libertar a 

nossa economia e nos engajarmos no caminho do desenvolvimento autônomo do país (...) num 

momento como este é realmente sério o fato de um presidente da República que se mostra tão 

simpático ao imperialismo” (PRADO JR., 1956, p. 3). Antes de ser empossado, Juscelino 

Kubitschek viajou aos Estados Unidos e à Europa a fim de atrair investidores ao projeto 

desenvolvimentista brasileiro. Conforme já mencionamos no presente estudo, faltava capital ao 

Brasil e os projetos de investimentos em infraestrutura e industrialização apregoados pelos 

desenvolvimentistas precisavam de dinheiro para sair do papel.  

Ainda como candidato à Presidência da República, Juscelino Kubitschek publicou, em 

1955, o documento que ficou conhecido como Diretrizes Gerais do Plano Nacional do 

Desenvolvimento. Neste plano, o candidato deixou explícito que faria um governo buscando 

mudar as estruturas sociais e econômicas daquele tempo incluindo, no documento, a pretensão 

indispensável de uma reforma agrária além de fomentar a produção industrial e introduzir novas 

técnicas produtivas no país. Neste sentido, Caio Prado Jr. viu na eleição de Juscelino 

Kubitschek um alento que, com tais medidas, poderia alterar de vez por todas a evolução 

político, econômico e social do Brasil. Caio Prado Jr. confessou não conhecer na história 

brasileira um presidente que tenha chegado ao poder com uma posição transformadora tão 

clara quanto o novo governo eleito (Ibidem, p. 5). 

O programa desenvolvimentista, que tinha por objetivo a industrialização brasileira a fim 

de se alcançar patamares elevados de produtividade e, por sequência, o desenvolvimento 

econômico, poderia ser realizado de duas formas, segundo Caio Prado Jr.: 1) industrialização à 

custa das próprias forças produtivas nacionais (e aqui não nos cabe apreciar as propostas 

caiopradianas para este desenvolvimento) ou 2) entregar o projeto de desenvolvimento nacional 

à iniciativa privada internacional, ou seja, ao capital internacional e aos grandes trustes.  
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Desta forma, para Caio Prado Jr. não era possível harmonizar estas duas opções e sua 

crítica ao programa desenvolvimentista brasileiro se pautava pela ideia de que, para estes, era 

possível um primeiro impulso do capital internacional para, a posteriori, iniciar um processo de 

desenvolvimento nacional, ou seja, o problema do desenvolvimento econômico brasileiro não 

estava na propagação das técnicas modernas dos fatores produtivos, mas sim na questão de 

como se criar as condições para a propagação destas técnicas. Situações que se diferenciam 

em suas próprias bases de análise. 

Esta impossibilidade de congregar estas duas hipóteses se dava na medida em que, 

para Caio Prado Jr., qualquer suposta vantagem dada a qualquer tipo de iniciativa capitalista se 

transforma numa crescente vantagem, ou seja, o incentivo dado pelo governo brasileiro aos 

imensos trustes internacionais os colocaria em tal posto de vantagem competitiva que eles 

progrediriam em absoluto e incontrastável domínio da economia brasileira (PRADO JR., 1959, 

p. 4).  

Para este autor, a política desenvolvimentista permitiria ao capital internacional e 

grandes trustes aumentarem seus campos de ações em um ritmo desigual ao desenvolvimento 

nacional e, desta maneira, submetendo o país a uma condição de subordinação e dependência 

de seus domínios e interesses. Conforme nos mostra o quadro 1, na década de 1950 o Brasil já 

apresentava uma situação de remessas internacionais maiores do que os investimentos 

estrangeiros, comprometendo a balança comercial do país. Além disso, Caio Prado Jr. alegou, 

também, que havia um movimento de direcionamento da própria - e insuficiente - poupança 

nacional para empreendimentos estrangeiros. Ou seja, já na década de 1950, o Brasil 

financiava grande parte das inversões internacionais no país. 

QUADRO 1 

Contas Públicas 

ANO 
Saldo em Conta 
Corrente (US$ 

Milhões) 

Inversão de 
Capitais (US$ 

Milhòes) 

Balança de 
Pagamentos (US$ 

Milhões) 

Dívida Externa 
Total (US$ 
Milhões) 

1950 140,0 200,0 52,0 559,0 

1951 -403,0 160,0 -291,0 571,0 

1952 -624,0 680,0 -615,0 638,0 

1953 55,0 1150,0 16,0 1159,0 

1954 -195,0 1160,0 -203,0 1317,0 

1955 2,0 1430,0 17,0 1445,0 

1956 57,0 3380,0 194,0 1580,0 

1957 -264,0 4970,0 -180,0 1517,0 
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1958 -248,0 5080,0 -253,0 2044,0 

1959 -311,0 5590,0 -154,0 2234,0 

Fonte: ABREU, 1990, p. 404 

 

A política desenvolvimentista, elaborada e executada durante a década de 1950, 

mantinha como premissa o desenvolvimento industrial como propulsor das técnicas produtivas 

para, assim, prolongar o aumento das atividades econômicas e desta forma, oferecer as 

benesses do desenvolvimento econômico à população brasileira. No entanto, para Caio Prado 

Jr., este desenvolvimento, através da industrialização capitalista, tinha como caráter de 

progresso econômico um aspecto quantitativo e não qualitativo. Ou seja, o desenvolvimento 

nacional não se daria apenas pela introdução de técnicas que aumentassem a produção 

brasileira de uma para dez unidades. As críticas feitas pelo autor marxista em relação à 

dependência econômica brasileira se baseavam no feitio qualitativo da produção nacional.  

Para o autor, a diversificação das forças produtivas não conquistaria progresso se suas 

bases não se alterassem de forma a orientar o desenvolvimento econômico com a finalidade, 

fundamental e essencial, do atendimento das necessidades da massa da população brasileira. 

Em relação aos países subdesenvolvidos, disse o autor:  

“O que os distingue e caracteriza não é unicamente nem principalmente o seu 

baixo nível de desenvolvimento e progresso técnico e econômico, e muito 

menos a insignificância de sua renda nacional, mas sim aquela posição 

específica que ocupam no conjunto do sistema capitalista” (PRADO JR., 1957, 

p. 192).  

Sob esta ótica, a condição de subdesenvolvimento não se exprimia pelos baixos índices 

de progresso econômico e da renda nacional, isto é, esta condição implicava algo dissimulado 

pela insuficiência deste progresso.  

A compreensão da subordinação e dependência do Brasil, para Caio Prado Jr., tem 

como um dos pontos centrais a questão da universalidade das teorias econômicas e conforme 

vimos anteriormente, o autor marxista considera grande parte dos economistas que fizeram 

escola - de Smith a Keynes - como ordenadores do capitalismo. O modelo desenvolvimentista 

de Celso Furtado e Raúl Prebisch - influenciados pela “revolução keynesiana” - mantinha este 

mesmo espírito, qual seja, transpor modelos que deram certo em uma parte pequena de países 

para a realidade brasileira.  
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Para Caio Prado Jr., a industrialização e o desenvolvimento econômico de certos países 

aconteceram por fatores que no Brasil ficam dissimulados. Ou seja, nos países desenvolvidos 

as atividades produtivas atendiam a dois ramos: 1) satisfazer o mercado inflado pela 

acumulação capitalista e 2) pela demanda de bens de produção. O desenvolvimento destas 

atividades aconteceu de forma simultânea (e suportadas por questões que não nos interessa 

neste estudo7) e suas especializações/divisões no processo de adequação da produção 

interagiam dando margem a um desenvolvimento econômico que não era possível sob a 

perspectiva caiopradiana. Para o autor, no modelo dos países desenvolvidos, a acumulação de 

capital e suas inversões - sejam reinversões ou inversões no estrangeiro - se entrosavam em 

um processo contínuo em que inversão se transforma em acumulação e a acumulação se 

transforma em inversão.  

No Brasil, o desequilíbrio é a situação de normalidade. Sobre isto, disse Caio Prado Jr.:  

“A exportação, a importação, o serviço financeiro do capital estrangeiro, e as 

novas inversões desse capital - elementos esses que compõem o essencial 

das contas externas dos países subdesenvolvidos - não se relacionam entre si 

de maneira a variarem em função uns dos outros, assegurando um 

nivelamento, ou pelo menos uma tendência ao nivelamento dos itens 

respectivamente do deve e do haver. Trata-se de elementos desconectados 

entre si e ligados a circunstâncias próprias a cada qual e estranhas entre si” 

(PRADO JR., 1957, p. 204). 

Estas constatações se respaldam nos números da economia brasileira da década de 

1950. O quadro 2 nos mostra a completa falta de nivelamento das atividades econômicas, 

conforme Caio Prado Jr. já mencionava em 1957. A economia brasileira não apresentava 

tendência nenhuma: se em 1951 houve 39% de aumento nas exportações, dois anos depois, 

em 1953, houve retração de -31%; se em 1952 houve retração de 19% nas exportações, em 

1955 o Brasil aumentou em 15% seu volume de vendas no estrangeiro. O mesmo se dá nos 

preços negociados versus quantum efetivado. Em 1951 as importações tiveram valorização de 

30% e mesmo assim o país aumentou em quase 40% suas compras no mercado internacional. 

Da mesma forma, em 1958 os preços dos produtos brasileiros exportados se desvalorizaram 

em quase 6% e nem por isso o país conseguiu exportar mais, pelo contrário, as vendas 

                                                 
7 Sobre o processo de acumulação capitalista e industrialização na Europa, ler As Veia Abertas da América Latina 

(autor: Eduardo Galeano) 
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internacionais diminuíram em 5%. O comércio internacional brasileiro era inteiramente 

desconexo e contraditório e, por isto, para Caio Prado Jr., não havia de se falar em equilibrar 

acumulação e investimentos de capitais no país.  

QUADRO 2 

Taxa de variação em relação ao ano anterior 

ANO 
Variação no Preço 

Importação (%) 
Variação no Preço 

Exportação (%) 
Quantum 

Importação (%) 
Quantum 

Exportação (%) 

1950 -10,0 49,7 9,5 -17,4 

1951 29,9 18,2 39,1 10,5 

1952 8,0 -0,7 -7,5 -19,2 

1953 -4,9 -2,0 -31,0 10,7 

1954 -6,2 18,8 34,5 -14,8 

1955 -1,6 -20,6 -20,7 14,7 

1956 -3,2 -2,4 -1,6 7,1 

1957 0,8 -0,9 21,9 -5,4 

1958 -2,4 -5,7 -6,0 -5,1 

1959 -8,8 -12,1 12,5 17,1 

Fonte: ABREU, 1990, p. 405 

 

Para Caio Prado Jr., não se tratava de equilibrar números quantitativamente, como 

desejara os planos desenvolvimentistas daquela década. Nessa medida, as tentativas 

desenvolvimentistas de transformar o Brasil em um país industrializado, altamente produtivo e 

capaz de inovar tecnologicamente não alcançariam seus objetivos, caso a dicotomia 

acumulação de capital versus investimentos não fosse, também, resolvida. A falta de integração 

entre a dinâmica do mercado interno, a fim de gerar acumulação de capital, com o volume 

financeiro que o mercado externo poderia injetar na economia brasileira, era a condição 

dissimulada de insuficiência do progresso econômico.  

Desta forma, a indústria brasileira se formaria apenas com o intuito de suprir alguma 

deficiência na importação. O autor entendeu que o período entreguerras desfalcou o mercado 

brasileiro em inúmeros itens de consumo da população e que, principalmente na década de 

1950, a industrialização tomava vulto, tornando-se um elemento importante dentro da dinâmica 

do mercado interno brasileiro (PRADO JR., 1954, p. 133). No entanto, a teoria caiopradiana 

enxergou no inflado processo de industrialização brasileira mais um movimento produtivista dos 
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grandes trustes internacionais, na medida em que a maior parte das indústrias instaladas no 

país naquelas décadas eram extensões de suas matrizes internacionais. Em artigo escrito em 

1956, o autor explicita sua insatisfação com os rumos dados pelo governo no que tange a 

indústria nacional e aos grandes trustes internacionais. Segundo o autor:  

“É, aliás, notória a pouca simpatia que o governo tem pela indústria estatal (...). 

O Sr. Kubitscheck guarda o melhor de seus discursos e louvores para os 

empreendimentos das grandes organizações internacionais, como ainda 

recentemente fez por ocasião da inauguração da fábrica de caminhões da 

Mercedes-Benz em S. Paulo” (PRADO JR., 1956b, p. 3). 

Os grandes trustes, segundo Caio Prado Jr., estavam se instalando no país com vistas 

em melhorar sua lucratividade, uma vez que o Brasil oferecia mão de obra barata, benefícios 

fiscais e o comprometimento do governo federal em investir em infraestrutura a fim de garantir o 

escoamento da produção industrial aqui fabricada ou, em outras palavras, como filiais dos 

grandes trustes internacionais passando a produzir aqui mesmo aquilo que antes nos 

exportavam de suas matrizes.  

Para o autor, do ponto de vista do desenvolvimento interno, a industrialização planejada 

pelos desenvolvimentistas não alteraria a essência do nosso comércio internacional, pois não 

faria diferença ao Brasil pagar pela importação destes produtos fabricados fora do país ou fazer 

as remessas de lucros, dividendos, royalties e demais formas de remunerações aos grandes 

trustes com suas centrais baseadas no centro capitalista.  

Na década de 1950, para Caio Prado Jr., esta fundamental alteração na geração e 

acumulação de capital nos países do centro foi a forma de manter a economia nacional 

dependente e subordinada à ordem mundial remodelada pós-II Guerra Mundial. Assim, o 

estímulo dado pelo capital internacional aos empreendimentos que condicionavam a geração de 

lucro de forma alienada às necessidades do país, cuja economia era investida, foi a condição 

que coube aos países que não possuíam atividades internas de vulto capazes de fazer frente 

aos trustes internacionais. Desta forma, para o autor, a organização produtiva - via 

industrialização com capital internacional - manteria a frágil economia brasileira estagnada 

frente ao imperialismo, uma vez que não se coordenou e muito menos se mobilizou o mercado 

interno do país a fim de produzir conforme suas necessidades e, posteriormente, consumir 

conforme suas necessidades: “Nesse assunto, trata-se de orientar a indústria de transformação 
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no sentido do aproveitamento ao máximo da produção primária de origem nacional” (PRADO 

JR., 1954, p. 215). 

Apesar de a industrialização brasileira não ter se desenvolvido nos moldes 

caiopradianos, ela aconteceu e, como já afirmamos, teve seu período de maior impulso na 

década de 1950. A despeito de toda crítica realizada ao governo Kubitscheck, Caio Prado Jr. 

ficou atento às transformações que estavam ocorrendo no Brasil daquele período. A 

industrialização brasileira era algo inquestionável (o que foi questionável, para Caio Prado Jr., 

era a forma como ela estava sendo conduzida). Contudo, o autor percebeu as alterações 

estruturais que estavam ocorrendo no desenvolvimento do país e já em 1945 ele escrevera:  

“(...) chegada a este ponto de desenvolvimento, a indústria passara já a ocupar 

lugar de grande relevo na economia do país. Uma boa parcela dos artigos 

manufaturados do seu consumo era de produção interna, dispensando assim 

parte das importações correspondentes de artigos estrangeiros (...). É nessa 

conjuntura, aliás, que repousará a indústria: tornara-se um elemento 

indispensável ao funcionamento normal da economia brasileira que já não 

poderá mais dispensá-la sem um distúrbio profundo de todo seu equilíbrio” 

(PRADO JR., 2012a, p. 262). 

Neste sentido, durante a década de 1950, a análise caiopradiana vai de encontro às 

interpretações feitas por André G. Frank e Luiz Carlos Prestes de que a industrialização e a 

diversificação das atividades produtivas seriam incompatíveis com o imperialismo e, ao mesmo 

tempo, também vai de encontro às propostas furtadianas, na medida em que o autor denuncia 

as contradições que podem surgir na economia brasileira, fruto de uma industrialização 

formatada pelo imperialismo.  

O Partido Comunista Brasileiro, se de um lado manteve uma postura buscando 

argumentos nas orientações da Internacional Comunista para combater o imperialismo no 

Brasil, Caio Prado Jr. nos parece ter tido uma visão mais clara dos desdobramentos 

econômicos no período pós-II Guerra Mundial.  

A despeito de toda instabilidade dos fluxos de importação versus exportação e somado 

ao constante desequilíbrio da balança de pagamento, o esforço de industrializar o país - seja 

como tenha sido - obteve algum efeito e houve, de fato, um aumento crescente na produção 

industrial e crescimento econômico brasileiro na década de 1950. Segundo o autor: “Mas a par 

desses aspectos negativos do imperialismo, encontramos nele um lastro positivo (...). O 
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aparelhamento moderno com que contaria a economia brasileira até as vésperas da II Guerra 

Mundial, foi quase todo ele fruto do capital internacional” (PRADO JR., 2012, p. 283).  

O quadro 3 nos apresenta, com números, que o autor estava atento a estas alterações 

na estrutura econômica brasileira:   

QUADRO 3 

Taxa de variação em relação ao ano anterior 

ANO PIB 
Produto 

Industrial 
Produto 
Agrícola 

Produto do 
Setor de 
Serviço 

Formação Bruta 
de Capital Fixo 

(% PIB) 

1950 6,8 12,7 1,5 7,9 12,8 

1951 4,9 5,3 0,7 6,0 15,4 

1952 7,3 5,6 9,1 5,9 14,8 

1953 4,7 9,3 0,2 1,9 15,1 

1954 7,8 9,3 7,9 9,8 15,8 

1955 8,8 11,1 7,7 9,2 11,8 

1956 2,9 5,5 -2,4 0 14,5 

1957 7,7 5,4 9,3 10,5 15,0 

1958 10,8 16,8 2,0 10,6 17,0 

1959 9,8 12,9 5,3 10,7 18,0 

Fonte: ABREU, 1990, p. 403 

 

Caio Prado Jr., percebeu que a movimentação de capitais - ocorrida no final do século 

XIX e na primeira metade do século XX - diferenciava-se por completo da simples transferência 

de capital ocorrida no século XIX. A questão geográfica, inclusive, já tinha sido superada, ou 

seja, a propriedade e a produção do excedente econômico não se ligavam mais aos seus 

países de origem. Na primeira metade do século XX, a estratégia era outra. Tratava-se de 

produzir excedentes econômicos em locais que buscassem o nível ótimo de lucratividade para 

que suas matrizes se apropriassem da acumulação de capital e, assim, o ambiente 

internacional em que o Brasil estava inserido no pós-II Guerra Mundial era um ambiente de 

disputa pelo poder de influenciar - a partir da estrutura econômica - toda superestrutura dos 

países subdesenvolvidos. 
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A década de 1950 denunciou este movimento aos olhos do autor. O Plano de 

Investimentos CMBEU8 não saiu do papel e coube a comissão CEPAL-BNDE9 elaborar as 

projeções relativas a vários setores da economia brasileira. O plano do governo era investir em 

cinco grandes áreas: 1) energia; 2) transporte; 3) alimentação; 4) indústria de base e 5) 

educação. Vale ressaltar, mais uma vez, que as projeções eram feitas motivadas para se atingir 

o mais rápido crescimento econômico possível no menor espaço de tempo possível. Sob o 

governo de Juscelino Kubitschek a ordem era realizar inversões com capital público em obras 

das cinco áreas, conforme veremos no quadro 4, e estimular as atividades e investimentos 

privados, onde lhes fossem conveniente.  

QUADRO 4 

Plano de Metas - 1957 a 1961- Estimativas de Investimentos em Bilhões de Cr$ 

Plano   Produção Interna Importação Total % 

Energia 110 69 179 42,4 

Transporte 75,3 46,6 121,9 28,9 

Alimentação 4,8 10,5 15,3 3,6 

Indústria Básica 34,6 59,2 93,8 22,3 

Educação 12   12 2,8 

TOTAL 236,7 185,3 422 100 

Fonte: ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, 1990, p. 177.   

 

Grande parte do governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, e de Juscelino Kubitschek, 

1956 a 1961, alocou ao setor público a condução de obras de infraestrutura no Brasil. Melhorar 

todo setor de base brasileira - estradas, energia, portos - era condição sine qua non para que o 

capital internacional enxergasse possibilidades de negócios lucrativos no país. Desta forma, o 

governo brasileiro assumiu importantes indústrias estratégicas que formariam a base para as 

inversões internacionais na economia brasileira, dentre elas o aço e a comunicação, com a 

finalidade de orientar suas produções no ritmo necessário para que os grandes trustes 

internacionais pudessem se instalar no país.  

Neste sentido, indústrias de aço como a COSIPA, CNS, Usiminas passarram a serem 

controladas pela via estatal. Na produção e exportação de minério de ferro, o governo controlou 

                                                 
8 A CMBEU - Comissão Mista Brasil e Estados Unidos - foi formada em outubro de 1950 e tinha como objetivo 

colocar em prática os investimentos do governo estadunidense em países subdesenvolvidos, conforme orientação da 

Doutrina Truman (VIANNA, 1990, p. 124). 
9 Banco Nacional de Desenvolvimento 
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a direção da Companhia Vale do Rio Doce. Para a extração e refino do petróleo, o governo 

criou a Petrobrás (conforme já vimos acima). Orientou, também, o desenvolvimento da rede de 

transmissão de energia através da CHESF e Furnas. Tomou em suas mãos a expansão da 

malha ferroviária através da Rede Ferroviária Federal, bem como a expansão das rodovias 

através das DNER e DERs. Deste mesmo modo, aumentou a participação do Banco do Brasil, 

da Caixa Econômica Federal e do BNDE na oferta de crédito para comercialização e 

exportação dos produtos primários produzidos no país (ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, 1990, 

p. 182). 

Vale lembrar que o esforço de investimento público tinha por finalidade formar a base 

para implantação dos grandes trustes no Brasil inaugurando, desta forma, grandes indústrias de 

automóvel, ônibus e caminhões; fábricas de eletrodomésticos; indústrias de transformação; 

indústrias farmacêuticas; indústrias extrativas e serviços de transportes, armazenagens e 

exploração florestal (CAPUTO; MELO, 2009, p. 15). Para facilitar e criar as estruturas 

demandadas pelo capital internacional e grandes trustes, o governo de Juscelino Kubitschek 

não poupou esforços, conforme vemos no quadro 5:  

 

QUADRO 5 

Caixa do Tesouro e Financiamento* 

  Execução Orçamentária Financiamento do Déficit de Caixa 

Ano Receitas Despesa Saldo 
Branco 

do Brasil 
Títulos Outros Total 

1956 74,1 107,0 -33,0 24,4 0,2 -0,3 23,9 

1957 85,8 118,7 -32,9 15,8 9,5 15,8 41,1 

1958 117,8 148,5 -30,7 16,7 9,2 -0,3 25,6 

1959 157,8 184,3 -26,4 25,2 8,8   32,0 

1960 233,0 264,6 -31,6 75,4 2,2 -13,6 64,0 

*Valores em Cr$ Bilhões 

Fonte: ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, 1990, p. 189. 

 

O quadro 5 nos mostra muito do que significou a teoria desenvolvimentista no Brasil. A 

despeito de qualquer tipo de equilíbrio ou desequilíbrio nas finanças, o governo brasileiro 

alinhou-se as demandas dos grandes trustes a fim de oferecer condições para suas inversões. 

Este cenário vai ao encontro da política econômica preconizada por Keynes - que influenciou 
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toda teoria cepalina - de que o crescimento econômico deveria ser garantido a qualquer custo. 

Isto é, o Estado deveria cumprir com seu papel de fomentar as atividades, mesmo que fosse 

preciso se endividar. Pois uma vez garantido o crescimento econômico e o pleno emprego dos 

fatores de produção, o equilíbrio fiscal e monetário tenderia a se estabilizar.  

De toda forma, um movimento inédito ocorreu na economia brasileira na década de 

1950. Nunca houve tanto dinheiro circulando em atividades tão diversificadas quanto naquele 

período e Caio Prado Jr. entendeu, que por mais transformações que a estrutura brasileira 

tenha sofrido, aquele foi um movimento inerentemente capitalista e que as condições para 

enfrentamento ao imperialismo via aliança com a burguesia a fim de alcançar o socialismo era 

uma utopia tupiniquim.  

Sobre isso, ele disse:  

“Supor por exemplo que seja possível no Brasil e nas circunstâncias atuais um 

regime socialista com a entrega a órgãos estatais da responsabilidade pela 

direção e manejamento total das forças produtivas do país, é se não fantasia 

de visionário, certamente disfarçada de entravar as reformas que desde já se 

impõem e que não precisam aguardar um socialismo ainda irrealizável” 

(PRADO JR., 1954, p. 237). 

Com isto posto, concordamos com a tese de Renato Perim Colistete (1990, p. 137) de 

que Caio Prado Jr. não subestimou o processo de diversificação industrial brasileiro no período 

pós-II Guerra Mundial. Tão evidente quanto isto é que os desdobramentos das políticas 

econômicas adotadas na década de 1950, com as grandes inversões do capital internacional, a 

inauguração das filiais dos grandes trustes, o governo investindo de forma escalonada em 

setores que atendiam as demandas e padrões do capitalismo mundial, a dívida pública 

crescente e um aumento na circulação monetária dentro da economia brasileira causando 

inflação e diminuindo o salário real dos trabalhadores, causaram os efeitos econômicos que não 

foram muito diferentes do que Caio Prado Jr. testemunhou e ratificou em suas obras da década 

de 1950.  

Em suma, o que procuramos demonstrar sumariamente neste breve artigo é que Caio 

Prado Jr. esteve atento aos desígnios da política econômica desenvolvimentista de adotada por 

Juscelino Kubitschek. Ao focar suas análises no processo da industrialização brasileira na 

década de 1950, o autor marxista conseguiu (d)enunciar vários efeitos que aquela política viria 

a assolar nos próximos anos do desenvolvimento brasileiro. O debate desenvolvimentista 
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daquela década foi feito majoritariamente com autores liberais, como Eugênio Gudin e Octávio 

Gouveia de Bulhões, deixando de lado as importantes contribuições que Caio Prado Jr. tinha a 

fazer. Neste sentido, revisitar os argumentos deste autor nos ajuda a identificar lacunas que nos 

faltaram para que o projeto de desenvolvimento brasileiro lograsse êxito, bem como refletir 

sobre as dificuldades em superar a instabilidade político econômica da atualidade. 
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