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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo trazer, para o debate da Ciência Geográfica, temas e 

questões abordadas pelo Geógrafo e Historiador Caio Prado Júnior em suas principais 

obras, a saber, Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e História Econômica do 

Brasil (1945).  Em  ambas  as  obras,  os  temas  próprios  da  Geografia,  como  o 

povoamento, a vias de comunicação, dentre outros, se faz presente para sustentar a 

explicação  de  como  se  processou  a  constituição  do  Brasil  nas  distintas  fases  da 

evolução do país, ou seja, desde o período essencialmente exploratório – a colônia – 

até  a  etapa  da  consolidação  política  –  a  independência.  Por  fim,  de  forma  breve, 

procurou-se discutir o resgate do pensamento de Caio Prado para aclarar as polêmicas 

suscitadas com o boom dos biocombustíveis, haja vista que a produção de etanol para 

o mercado global tende a reforçar o caráter exógeno da nossa economia, como sempre 

ponderou o autor em seus escritos.
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economia de exportação, 

1. Introdução 

Algumas polêmicas que envolvem as obras de Caio Prado, a saber, Formação 

do Brasil Contemporâneo de 1942 e História Econômica do Brasil de 1945 e serão 

deixadas para outra discussão, uma vez que o objetivo do texto é o estreitamento do 
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diálogo do autor com aspectos paisagísticos que condicionaram o povoamento do que 

viria a formar o Brasil. Elementos fundamentalmente relacionados ao tipo de sistema 

de exploração econômico que desde o período Colonial até a República foi voltado à 

economia de exportação.

Sob  um  extenso  território,  associado  ao  interesses  refletidos  nos  tipos  de 

cultivo, na mão-de-obra e em elementos morfoclimáticos, o povoamento brasileiro foi 

sendo  constituído  em  função  das  atividades  econômicas  exportadoras  que  em 

princípio concentraram-se na costa litorânea e mais tarde seguiram para o interior.  

Poder-se-ia dizer que esses elementos predominantes nos séculos anteriores 

são  ainda  comuns  no  país  no  século  XXI?  Se  acompanhadas  as  principais 

características  apontadas  ao  longo  dessas  obras,  Caio  Prado,  fornece  pistas  para 

entender  o  desenvolvimento  econômico  contemporâneo  brasileiro  que  recorre  aos 

biocombustíveis como recurso com alto potencial para o desenvolvimento econômico 

brasileiro. 

Tais reflexões apresentam apontamentos para o debate na atualidade e, além 

disso,  recorrer  aos  fatos  históricos  é  um recurso  metodológico  imprescindível  na 

compreensão do desenvolvimento brasileiro. 

 

2. O processo de formação territorial brasileiro na perspectiva de Caio Prado: do 

litoral ao interior

 

“O  povoamento  só  começa  a  penetrar  o  interior  

propriamente, no segundo século. O nosso cronista de  

princípios  dos  seiscentos,  Frei  Vicente  de  Salvador,  

acusa então  ainda os  colonos  de  se  contentarem em 

‘andar arranhando as  terras  ao longo do mar como  

caranguejos” (1994, p.39).

Algo que desperta a atenção, quando se faz uma leitura cuidadosa das obras 

Formação  do  Brasil  Contemporâneo e  História  Econômica  do  Brasil, 
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respectivamente publicadas em 1942 e 1945, é a relevância com que Caio Prado trata 

a  questão  do  processo  de  povoamento  e,  consequentemente,  da  constituição  do 

território  brasileiro.  Em  ambas  as  obras,  o  autor  procurou  demonstrar  como  os 

colonizadores portugueses iniciaram a ocupação desse imenso “território virgem”. Ao 

descortinar  sobre  qual  era  o  real  sentido  da  colonização,  Caio  Prado  Júnior, 

enfaticamente, asseverou que a finalidade última do processo colonizador encetado 

não era o de “povoar”, mas apenas de retirar o máximo proveito dos novos produtos 

tropicais, tão escassos na Europa, porém assaz abundante nas novas terras tropicais:

Tudo isso lança muita luz sobre o espírito com que os povos 

da Europa abordam a América. A idéia de povoar não ocorre 

inicialmente a nenhum. É o comércio que os interessa, e daí o 

relativo desprezo por este território primitivo e vazio que é a 

América;  e  inversamente,  o  prestígio  do  Oriente,  onde  não 

faltava objeto para atividades mercantis.3

O caráter dessa primeira fase4 do processo colonizador, de acordo com Caio 

Prado está, em sua essência, fulcrado no extrativismo puro e simples. A detalhada 

descrição feita pelo autor, com o objetivo de mostrar como era o território em seus 

aspectos físicos e sociais  com o qual os colonizadores  estavam tendo contato,  faz 

observar o quão era difícil adentrar para além da faixa litorânea. Esta se apresentava 

estreita e com poucas endentações. E para alcançar as terras interiores era necessária a 

utilização de recursos técnicos para transpor a escarpa do mar, bastante acidentada e 

encoberta com a densa e intricada mata. 

Por conta de todas essas dificuldades postas pelas condições naturais e somada 

a estas, o espírito meramente mercantil, os colonizadores portugueses lançaram mão 

de  alguns  artifícios  para  conseguir  tirar  proveito  daquilo  que  imediatamente  lhes 

podiam  render  algum  lucro.  A  exploração  do  pau-brasil,  a  primeira  atividade 

extrativista, contou com o envolvimento dos índios que, em troca de quinquilharias, 

extraiam-no para os portugueses. Tal emprego não consolidou o povoamento porque a 

3 Caio Prado Júnior, A formação do Brasil contemporâneo (24 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 23).
4 Essa primeira fase tem seu início em 1500 e vai até 1530, conforme a periodização colocada pelo 
autor.
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madeira  estava espalhada ao longo da zona costeira.  Por isso, a referida atividade 

tinha um caráter nômade, ou seja, não concorreu para a fixação do colonizador. Além 

disso, cabe destacar que a exploração do pau-brasil era bastante rudimentar e só muito 

posteriormente, alcançou algum desenvolvimento. Esta característica cooperou para a 

destruição e completa extinção dessa madeira:

Era [extração do pau-brasil] uma exploração rudimentar que 

não  deixou  traços  apreciáveis,  a  não  ser  na  destruição 

impiedosa  e  em larga  escala  das  florestas  nativas  donde se 

extraía a preciosa madeira. Não se criaram estabelecimentos 

fixos e definitivos.  Os traficantes se aproximavam da costa, 

escolhendo um ponto abrigado e próximo das matas onde se 

encontrava  a  essência  procurada,  e  ali  embarcavam  a 

mercadoria que lhes era trazida por indígenas. É graças aliás à 

presença relativamente numerosa de tribos nativas no litoral 

brasileiro que foi possível dar a indústria um desenvolvimento 

apreciável.5

O  desinteresse  pelas  novas  terras,  que  inicialmente  acometeu  os 

colonizadores, tinha uma razão de ser. Conforme diagnosticou Caio Prado, eles 

eram movidos pela incessante busca por encontrar um caminho que os levassem 

ao  Oriente  e  os  livrasse,  por  conseguinte,  dos  atravessadores  que  obtinham 

lucros  extraordinários  por  monopolizarem  as  antigas  rotas.  Desse  modo,  era 

vital descobrir uma direção que os permitisse chegar às Índias pelo Ocidente. 

Assim, sobretudo os espanhóis, percorreram todo o litoral da América do Sul à 

procura de  uma passagem que ligasse  o  Atlântico  ao  Pacífico  e,  por  fim,  ao 

Oriente: a atração última dos europeus. Lá estavam os produtos principais que 

os moviam e os motivavam.

Evidente que as ocupações extrativas realizadas nos primórdios da colonização 

brasileira despertaram a cobiça de outros europeus, como os franceses e holandeses 

que também passaram a desejar  participar  desse  comércio  tão  lucrativo  que foi  a 

extração do pau-brasil. Acrescenta-se a esse fato, a necessidade de prover, mesmo que 

minimamente,  a  produção  de  gêneros  alimentares  para  a  manutenção  dos 

administradores e das forças de segurança. A emergência desse novo contexto exigiu 
5 Caio Prado Júnior, História econômica do Brasil (48 ed. São Paulo: Brasiliense, 2008, p. 25).
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uma nova postura da metrópole portuguesa em relação à colônia.  Já não era mais 

possível a conservação dos afazeres esporádicos. Era necessário promover a efetiva 

ocupação do território mesmo que fosse apenas ao longo da costa.

Assim,  Caio  Prado  reforçou  que  tais  contingências  propiciaram  o 

estabelecimento de uma atividade mais fixadora: a agricultura.  Tem-se o início da 

segunda fase da colonização que vai de 1530 a 1640 de acordo com a periodização 

proposta pelo autor.  Nessa etapa, os colonizadores encontraram no plantio da cana-

de-açúcar  a  cultura  ideal  para  impulsionar  a  ocupação,  ao  menos  do  litoral,  e 

assegurar altíssimos lucros com o comércio do açúcar. Produto este que era bastante 

raro e, por isso, artigo considerado de “luxo” na Europa, a partir de seu cultivo em 

larga escala e estruturado no regime de grande propriedade, tornou-se abundante no 

mercado do velho mundo, a ponto de transforma-se num gênero banal:

Para estabelecer-se  aí  [América  tropical],  o  colono europeu 

tinha de encontrar estímulos diferentes e mais fortes que os 

que  o  impelem  para  zonas  temperadas.  De  fato  assim 

aconteceu,  embora  em circunstâncias  especiais  que por isso 

também particularizarão o tipo de colono branco dos trópicos. 

A diversidade de condições naturais, em comparação com a 

Europa,  que  acabamos  de  ver  como  um  empecilho  ao 

povoamento, se revelaria por outro lado um forte estímulo. É 

que  tais  condições  proporcionarão  aos  países  da  Europa  a 

possibilidade  de obtenção de gêneros que lá  fazem falta.  E 

gêneros de particular atrativo. Coloquemo-nos naquela Europa 

anterior  do  século  XVI,  isolada  dos  trópicos,  só  indireta  e 

longinquamente  acessíveis,  e  imaginemo-la,  como  de  fato 

estava,  privada quase inteiramente de produtos que se hoje, 

pela sua banalidade, parecem secundários, eram tão prezados 

como  requintes  de  luxo.  Tome-se  o  caso  do  açúcar,  que 

embora se cultivasse em pequena escala na Sicília, era artigo 

de grande raridade e muita procura; até enxovais de rainhas 
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ele chegou a figurar como dote precioso e altamente prezado.6

Há de se destacar que a ocupação favorecida pelo cultivo da cana-de-açúcar 

esteve atrelada unicamente ao objetivo de angariar lucros com a comercialização do 

açúcar.  Assim sendo, esta  atividade  ficou restrita  às terras  que compõem as áreas 

costeiras. E os locais que não ofereciam abrigo natural para as embarcações ou se 

encontravam distantes dos centros de consumo7, permaneceram isolados, ou seja, eles 

não comunicavam entre si. O povoamento nesses núcleos era insignificante. 

Logo  após  o  período  da  restauração8,  Caio  Prado  abordou  o  declínio  da 

primeira atividade fixadora aqui estabelecida. Como a Coroa Portuguesa perdeu suas 

possessões no Oriente  e  saiu exaurida  economicamente  por conta  das guerras nas 

quais a Espanha havia se envolvido, ocorreu uma intensa emigração demográfica para 

o Brasil. Esta situação colaborou para o desequilíbrio econômico e social da colônia. 

A agricultura  que até  então havia desempenhado importante  papel no processo de 

povoamento começou a entrar em decadência. No bojo dessas transformações, outras 

atividades surgiram e ensaia-se o aproveitamento das terras interiores. 

Contudo,  antes  de  adentrar  na  próxima  discussão  sobre  como  se  deu  o 

processo de ocupação do interior do território brasileiro, há que se ressaltar  que o 

debate acerca dos dilemas do povoamento, muito presente nas obras aqui examinadas, 

nasceu  das  discussões  internas  da  Associação  dos  Geógrafos  Brasileiros  (AGB), 

quando de sua constituição no ano de 1934. Já na segunda reunião realizada entre os 

sócios da AGB, dentre os quais, Caio Prado – fundador e secretário da Associação – 

ocorreu a exposição de Pierre Deffontaines e C. Wright sobre “Ensaio sobre os tipos  

de povoamento no Estado de São Paulo e Geografia da Citricultura em São Paulo” 9. 

Nesse  sentido,  a  pertinência  com  que  Caio  Prado  discutiu  o  processo  de 

povoamento em suas obras está evidentemente vinculada à sua aproximação com o 

debate  geográfico  que  se  constituía  a  partir  da  criação  do  curso  de  Geografia  e 

História no ano de 1934, data que também marcou a fundação da Universidade de São 

Paulo. De acordo com Secco (2008, p.40), autor da mais recente da biografia sobre 

Caio Prado Jr., os temas geográficos foram seminais para sua condição de historiador:

6 Caio Prado Júnior, A formação do Brasil contemporâneo (24 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.28).
7  Como as porções meridionais da colônia: São Paulo e as áreas mais ao sul.
8 A restauração portuguesa tem seu início em 1640, quando rei português reassumiu o trono.
9 Paulo Lumatti et al.,  Caio Prado Jr. e a Associação dos Geógrafos Brasileiros  (São Paulo: Edusp, 
2008, p.20).
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Com  a  fundação  da  USP  em  1934,  Caio  Prado  Júnior 

matriculou-se na seção de Geografia e História da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras, onde se tornou companheiro 

dos geógrafos franceses, especialmente de Pierre Monbeig e 

Pierre  Deffontaines.  (...)  Publicou  vários  artigos  na  revista 

Geografia  sobre  a  indústria  salineira  no  Rio  de  Janeiro,  a 

distribuição da propriedade rural em São Paulo, comunicações 

sobre transportes e vias de comunicação, terremotos etc. Tais 

textos  demonstravam  o  grau  de  envolvimento  dele  com  a 

Geografia e foram imprescindíveis para sua posterior obra de 

historiador (SECCO, 2008, p.40).

Portanto,  as  discussões  acerca  do  processo  de  povoamento  do  território 

brasileiro,  travadas  nas duas obras de Caio Prado referidas  neste  trabalho,  estão 

intimamente imbricadas  aos círculos  de diálogos  que autor estabeleceu nos anos 

precedentes à publicação das mesmas. Feita essas ponderações, passemos a tratar do 

processo de ocupação do interior.

3.  Formação  do  Brasil  Contemporâneo e  a  questão  da  mineração  como 

condicionante demográfico na interiorização do território

“É com tal objetivo,  objetivo exterior, voltado  

para fora do país  e  sem  atenção  a  

considerações que não fossem o interesse  daquele  

comércio, que se organizarão a sociedade e  a  

economia brasileira” (1956, p.23).

Em  Formação  do  Brasil  Contemporâneo,  Caio  Prado  preocupou-se 

principalmente com fim do século XVIII e a primeira década do século XIX, para 

caracterizar  o que foi  o Brasil  Colônia.  Fixando-se neste  corte  temporal  consegue 
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abarcar os passos para a independência e a afirmação da nacionalidade brasileira.

Nessa obra, a geografia enquanto ciência tem importante papel nas análises e 

hipóteses explicativas feitas pelo autor, principalmente dois campos de estudos que se 

relacionam de forma inseparável: os atributos físicos e a demografia. Isto porque a 

formação do Brasil, enquanto Estado Nacional, não pode prescindir sem a análise da 

expansão populacional e fixação das fronteiras.

Entretanto, muitas vezes, só as questões demográficas e de infraestrutura não 

respondem a todos os processos na medida em que pode haver circuitos comerciais - 

uma  superestrutura  econômica,  que  se  relaciona  com  a  ocupação  de  uma  área 

determinada.   Exemplo  disso  são  os  sistemas  de  centros  econômicos  e  as  suas 

periferias subsidiárias.

Um caso de funcionamento deste sistema pode ser observado na parte em que 

trata  da  pecuária  desenvolvida  em  Minas,  esta  aparece  como  uma  atividade 

subsidiária  da atividade de interesse central:  a mineração aurífera e diamantina.  A 

atividade mineradora aparece como elemento de estímulo para o desenvolvimento da 

atividade pecuária e de impulso para sua continuidade, enquanto a atividade pecuária 

aparece como elemento sustentador da mineração. 

No primeiro  momento  do ciclo  minerador  o  desenvolvimento  de ambas as 

atividade dependem-se mutuamente. Estas atividades, além da divisão de trabalho dos 

que produzem carne para os que mineram estiveram relacionadas  com a dinâmica 

demográfica do final do século XVII ao início do XIX como atrativos de população e, 

consequentemente, estimuladoras de migrações. 

Com o agravamento da crise da mineração aurífera nos fins do século XVIII e 

o crescimento  em importância  dos mercados  do Rio de Janeiro e de São Paulo a 

produção  pecuária  passou  a  se  direcionar  principalmente  para  o  consumo  destes 

mercados.  Quando  o  eixo  econômico  deslocou-se  geograficamente  a  atividade 

pecuária também o fez e, de forma paulatina passou a ser desenvolvida na Comarca 

do Rio das Mortes, no sul da Capitania, região estrategicamente posicionada entre as 

Capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Quanto mais se aproximava o início do século XIX mais as zonas de fronteira 

com estas duas Capitanias, depois Províncias, foram sendo disputadas e ocupadas. A 

população  que  se  concentrou  nos  centros  mineradores  era  direcionada  para  estas 

zonas de fronteira, para o norte/noroeste de São Paulo, para áreas do Rio de Janeiro e 

em menor medida para outras regiões que ofereciam alguma oportunidade financeira. 
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Quando Caio Prado foca na dimensão demográfica deste contexto histórico 

brasileiro, apesar de usar o verbo refluir para tratar do fenômeno demográfico, prefere 

utilizar expressões tais como “movimento centrífugo da população mineira” (1965, 

p.73). O tópico vida material desta obra é o que oferece os conteúdos e as questões 

mais relevantes em relação a este movimento centrífugo de população mineira para 

áreas de pastagens do sul de Minas no final do século XVIII,  principalmente nos 

capítulos que se ocupam das rotas e caminhos e da atividade pecuária. 

Embora as atividades extrativas ligadas à cana, mineração, pecuária, borracha 

e  outras  subsidiárias  contribuíram  para  surtos  de  povoamento,  a  vinda  da  Coroa 

Portuguesa  e  a  abertura  dos  portos  às  nações  amigas  deu  outro  sentido  ao 

desenvolvimento  econômico  brasileiro  havendo  maior  integração  entre  a  tríade: 

povoamento,  território  e  infraestrutura.  Sobretudo  a  partir  do  século  XIX  com a 

exploração mais intensa da produção cafeeira e de uma maior intervenção européia 

por meio de investimentos  e  empréstimos.  Se o café  colaborou para um fluxo de 

pessoas,  de  mercadorias,  de  capitais  e  de  infraestrutura,  todavia  para  as  terras  já 

esgotadas restaram-lhes as marcas de devastação e decadência. 

Além disso, já no século XX, se por um lado, a exploração do café foi o fator 

mais importante para os novos rumos de desenvolvimento, por outro lado, crescia a 

dependência do país em relação aos atores estrangeiros. Principalmente no que diz 

respeito à questão das finanças. Ficará nas mãos desses atores esse poder antes dado 

aos fazendeiros. Esse controle trouxe conseqüências como o alargamento da dívida 

externa,  as orientações  econômicas  e  políticas  dos rumos do país,  assim como na 

escolha dos produtos comercializados.

Em  linhas  gerais  para  Caio  Prado,  os  fatos  mais  significativos  que 

constituíram  o  desenvolvimento  econômico  foram  concentrados  na  abolição  da 

escravidão, na transformação do regime de trabalho, no rompimento com os quadros 

conservadores monárquicos e no domínio das finanças na vida econômica brasileira. 

Tais acontecimentos marcaram desde os últimos anos do século XIX até os anos de 

1940 o país e: 

“[...]  Farão  do  Brasil  uma  nação  ajustada  ao  equilíbrio 

mundial moderno e engrenado, se bem que no lugar próprio 

de semicolonia para que a preparara a evolução anterior, no 
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circuito internacional do imperialismo financeiro10” 

Dessa forma, tanto o desenvolvimento econômico do país como o povoamento 

do  território  estiveram  condicionados  à  expansão  ou  retração  dos  cultivos  de 

exportação no cenário mundial. Se houvesse a expansão das culturas de exportação, 

outros cultivos eram acessórios para o abastecimento do povoamento. Do contrário, 

diante de uma retração do produto de exportação no cenário mundial, os olhos dos 

empreendedores voltavam-se ao mercado interno e para uma maior diversificação dos 

produtos, o que futuramente impulsionaria a indústria manufatureira brasileira. Assim 

o  povoamento  do  território  brasileiro  seguiu  os  caminhos  direcionados  por 

conjunturas  econômicas  que  dinamizavam  ou  impediam  o  desenvolvimento 

econômico brasileiro.

4.  Alguns  apontamentos  das  ideias  de  Caio  Prado  na  abordagem  da 

contemporaneidade 

As  obras  de  Caio  Prado  aqui  debatidas  oferecem,  em  muitos  aspectos, 

importantes contribuições para a compreensão dos processos contemporâneos pelos 

quais o Brasil tem passado. A polêmica que os biocombustíveis têm suscitado,  de 

certa maneira, revigora o pensamento do autor, sobretudo, quando se dimensiona o 

caráter da nossa economia.

Ao longo da historiografia construída por Caio Prado percebe-se o empenho 

dele em salientar que a constituição do Brasil, primeiro, em sua fase colonial e depois, 

na  condição  de  país,  esteve  fortemente  alicerçada  a  uma  estrutura  econômica  de 

caráter  exógeno,  ou  seja,  uma  organização  econômica  voltada  para  o  exterior. 

Evidentemente  que  houve  muitos  avanços  no  processo  de  evolução  da  nossa 

economia que atualmente é diversificada. Contudo, não podemos escapar dos dilemas 

postos  pela  atual  situação:  em  que  medida  os  biocombustíveis  reforça  a  nossa 

subordinação diante do mercado externo? Será que estamos diante de um novo ciclo 

econômico no qual somos convocados a ser o grande fornecedor de etanol para o 

mundo?

Todas essas questões são seminais na presente circunstância porque à medida 
10 Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. (São Paulo: Brasiliense, 1945, p.229).
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que o Estado promove,  juntamente  com os  setores  econômicos  interessados,  uma 

grande propaganda de que o Brasil é o país chave na consolidação de um mercado 

global para os biocombustíveis. Mais uma vez temos a sujeição do território nacional 

aos  anseios  externos.  Essa  sujeição  só  pode  ser  tolerável  na  medida  em  que  a 

sociedade brasileira seja o alvo de transformação para a justiça social. 

Todavia,  a  realidade  brasileira  vive  com  a  permanente  instabilidade  nos 

setores  econômicos,  políticos,  sociais,  assim  como  seu  processo  de  ocupação  do 

território,  como  mostrou  Caio  Prado,  e  acrescido  a  tudo  isso,  a  constante 

despreocupação com as reais necessidades materiais da população:

No Brasil,  este  fato  é  particularmente  sensível,  pelo caráter 

que tomara a colonização, aproveitamento aleatório em cada 

um de  seus  momentos,  como  veremos  ao  analisar  a  nossa 

economia,  de  uma  conjuntura  passageiramente  favorável. 

Cultiva-se a cana como se extrai o ouro, como mais tarde se 

plantará algodão ou café: simples oportunidade do momento 

com  vistas  para  um  mercador  exterior  e  longínquo,  um 

comercio  instável  e  precário  sempre.  Veremos  estes  pontos 

adiante; o que interessa aqui é notar que a colonização não se 

orienta no sentido de constituir uma base econômica sólida e 

orgânica, isto é, a exploração racional e coerente dos recursos 

do território  para a satisfação das necessidades materiais  da 

população que nela habita. Daí a sua instabilidade, com seus 

reflexos no povoamento, determinando nele uma mobilidade 

superior ainda à normal dos países novos. (PRADO JUNIOR, 

1956, p. 73).

Estudos recentes corroboram que a expansão da cana pelo território brasileiro 

tem gerado novas celeumas, tendo em vista que áreas destinadas para outro cultivos 

estão sendo usadas para sustentar a produção de etanol em larga escala (FREITAS, 

2008).  Somado  a  esses  processos,  há  o  contínuo  desenraizamento  de  muitos 

trabalhadores que se deslocam de suas áreas de origem para se empregarem nos novos 

canaviais. 
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Diante dessas questões é inegável a atualidade das análises realizadas por Caio 

Prado e faz sentido problematizar o boom dos biocombustiveis, pois “uma conjuntura 

internacional favorável ao produto qualquer que é capaz de fornecer impulsiona o seu 

funcionamento  e  dá  a  impressão  puramente  ilusória  de  riqueza  e  prosperidade” 

(PRADO  JÚNIOR,  1956,  p.128).  Nesse  sentido,  é  de  fundamental  importância 

resgatar  o  pensamento  desse  autor  para  compreender  em  que  medida  a  herança 

política e histórica tem condicionado a evolução econômica, política e territorial do 

Brasil.

5. Considerações finais

O  desenvolvimento  econômico  brasileiro  refletiu  no  território,  espaços 

utilizados conforme os ciclos extrativistas que ascendiam ou entravam em decadência 

em função  da  conjuntura  externa.  Assim,  a  valorização  das  terras  era  medida  de 

acordo com a maximização de seu potencial. 

Nessa incessante  busca por terras  apropriadas  às atividades  econômicas  de 

exportação,  eram necessárias  outras atividades  acessórias para o abastecimento do 

povoamento  que  girava  em  torno  dessas  atividades  exportadoras.   Assim  eram 

formados os povoados que cresciam ou tornavam-se decadentes de acordo com o grau 

de mobilidade de seus habitantes. 

Por  fim,  através  de  uma  pesquisa  densa,  Caio  Prado  Júnior  reconstruiu  o 

Brasil desde a Colônia até a República. Com o espírito investigativo defendeu suas 

ideias sobre a extrema dependência do país à conjuntura externa. Assim como propôs 

saídas de como sair dessas amarras. Para o autor, seria através das crises externas que 

os  olhares  voltar-se-iam  para  o  mercado  interno,  havendo  a  necessidade  de 

diversificar as culturas e colocar um novo ordenamento sobre a questão fundiária. 

Contudo, esse processo ainda não foi concretizado integralmente. 
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	O desinteresse pelas novas terras, que inicialmente acometeu os colonizadores, tinha uma razão de ser. Conforme diagnosticou Caio Prado, eles eram movidos pela incessante busca por encontrar um caminho que os levassem ao Oriente e os livrasse, por conseguinte, dos atravessadores que obtinham lucros extraordinários por monopolizarem as antigas rotas. Desse modo, era vital descobrir uma direção que os permitisse chegar às Índias pelo Ocidente. Assim, sobretudo os espanhóis, percorreram todo o litoral da América do Sul à procura de uma passagem que ligasse o Atlântico ao Pacífico e, por fim, ao Oriente: a atração última dos europeus. Lá estavam os produtos principais que os moviam e os motivavam.

