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Resumo 

Este trabalho discute as ideias econômicas de Luis Rafael Vieira Souto (1840-1922). Professor 
Catedrático de Economia Política na Escola Politécnica do Rio de Janeiro entre 1876 e 1914. 
Vieira Souto deixou uma contribuição importantíssima para a compreensão da realidade 
econômica brasileira na transição do século XIX para o século XX. Participou ativamente de 
debates, empreendimentos e das transformações estruturais mais importantes para a construção 
nacional, seja como engenheiro, professor de economia política, membro das Sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional e do Centro Industrial do Brasil, ou em cargos importantes 
como o de fiscal na construção de estradas de ferro e o de chefe de serviços de melhoramentos 
do porto do Rio de Janeiro. Suas ideias bem como a sua atuação como docente de economia 
política são marcadas pela utilização de um instrumental teórico bastante atualizado para época 
tendo se destacado como um dos mais importantes industrialistas brasileiros. Essencialmente, 
Vieira Souto era um industrialista, defensor do protecionismo como forma de amparo e 
desenvolvimento da indústria, a qual considerava que não poderia sobreviver, desenvolver, 
tornar-se vigorosa e aperfeiçoada sem a proteção tarifária e cambial, que garantiriam, assim, o 
estímulo necessário ao progresso industrial. Podemos perceber em suas afirmações e ideias uma 
defesa incisiva da industrialização e uma crítica a vocação meramente agrária da economia 
brasileira e a uma suposta incapacidade de desenvolvimento industrial. Podemos afirmar que 
sua atuação e suas ideias estão intimamente relacionadas às transformações e ao início do 
processo de modernização urbana e industrial no Brasil no final do século XIX e início do XX, 
tendo assim um forte conteúdo prático, diretamente relacionado às necessidades do país. 
 
Palavras-chave: Vieira Souto, Ensino, Economia Política, Protecionismo, Industrialismo. 

 
Abstract 
This paper presents the economic ideas of Luis Rafael Vieira Souto (1840-1922). Professor of 
Political Economy at the Polytechnic School of Rio de Janeiro between 1876 and 1914. Vieira 
Souto had an important contribution to the understanding of the Brazilian economic reality in 
the transition from the nineteenth century to the twentieth century. His ideas as well as his work 
as a teacher of political economy are marked by the use of an updated theoretical instrument for 
that time, having distinguished himself as one of the most important Brazilian industrialists. 
Vieira Souto was an industrialist and defender of protectionism as a form of protection and 
development of industry. He defended the industrialization and criticized the agrarian vocation 
of the Brazilian economy and its supposed incapacity for industrial development. His work and 
his ideas are related to the transformations and the beginning of the process of urban and 
industrial modernization in Brazil in the late nineteenth and early twentieth centuries, having a 
strong practical content, directly related to the needs of the country. 
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 Grande parte dos trabalhos sobre pensamento econômico brasileiro concentram 

suas atenções e tomam como ponto de partida a década de 1930. É comum considerar o 

debate entorno do desenvolvimento e da industrialização, tendo como referência o 

desenvolvimentismo, o ponto de partida do pensamento econômico brasileiro. O 

trabalho clássico de Ricardo Bielschowsky2, tendo como centro sua reflexão sobre o 

ciclo ideológico do desenvolvimentismo é referência obrigatória sobre o tema. 

 O autor parte de uma metodologia inspirada em Schumpeter e na ausência de 

uma produção analítica ou teórica no Brasil, estuda o seu viés pratico, marcado por uma 

política econômica com uma finalidade específica. Trata-se de entender que a 

especificidade brasileira de meados do século passado e sua necessidade de 

transformação condicionavam o debate econômico, pouco teórico, mais voltado para 

ação. Esta seria uma das características principais do pensamento econômico brasileiro 

entre 1930 e 1980 para o autor. Diante disso, Bielschowsky avalia e debate a 

industrialização e o desenvolvimentismo na visão de algumas correntes de pensamento 

que ele mesmo estabelece, a partir de sua definição e conceitualização do que é o 

desenvolvimentismo. 

 Este trabalho clássico inspirou e inspira diversos outros cujo recorte temporal e 

analítico é parecido. Evidentemente que não é nosso objetivo aqui argumentar que 

Bielschowsky e outros autores, que trataram a respeito do tema, desconhecem a 

realidade brasileira e o seu pensamento econômico no período anterior à 1930. De certa 

forma, o recorte temporal tradicional se justifica pela grande preocupação que temos 

com relação ao desenvolvimento econômico e a industrialização. Por outro lado, 

indiretamente tal postura ignora a possibilidade de um pensamento econômico brasileiro 

em períodos anteriores. 

 A abordagem do Pensamento Econômico Brasileiro antes de 1930 é importante e 

necessária. Reconhecemos a importância e a centralidade da industrialização e do 

desenvolvimento como fundadores de um pensamento econômico nacional, cujo 

principal expoente é Celso Furtado, contudo, é preciso resgatar as ideias e o Pensamento 

Econômico Brasileiro no início do século, no século XIX e, por que não em séculos 

anteriores no período colonial, como uma forma não só de melhor compreender nossa 

história econômica e social, mas também como uma possibilidade de melhor 

                                                           
2 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004. 
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compreender nossa formação cultural e de identidade. Trata-se sobretudo de entender as 

inter-relações entre a formação nacional, sua especificidade e a formação do 

Pensamento Econômico Brasileiro. 

 O tema suscita diversas abordagens. Uma delas é a discussão metodológica a 

respeito da universalidade do pensamento econômico e da sua possibilidade de 

existência sob a ótica nacional. 

 Refletir a respeito do Pensamento Econômico Brasileiro, bem como sobre sua 

história, implica, inevitavelmente, na discussão a respeito da possibilidade de 

reconstituição histórica de pensamentos econômicos nacionais, contemplando aspectos 

geográficos, históricos e sociais. Tal discussão envolve a afirmação do pluralismo 

metodológico, bem como uma crítica à pretensa universalidade da teoria econômica. 

 Tal discussão remete, essencialmente, à distinção levantada por Schumpeter 

entre análise econômica e pensamento econômico e seus desdobramentos. Esta questão 

está relacionada à suposição de que o conhecimento econômico, a análise econômica ou 

a teoria econômica teriam caráter universal. Assim, haveria apenas a ou uma história do 

pensamento econômico, aquela que abordaria a evolução das ideias econômicas desde a 

sua emergência até o período contemporâneo. A partir desta perspectiva, qualquer 

especificidade teórica relacionada a problemas nacionais ou regionais específicos 

seriam ignoradas, assim como qualquer possibilidade de admitir qualquer diversidade 

teórica na economia.  

 Evidentemente discordamos desta proposição. A Economia, como uma ciência 

social, está sujeita a diferentes abordagens metodológicas e teóricas, bem como suas 

perspectivas de reflexão estão condicionadas por fatores históricos e regionais. Ou seja, 

a natureza e o tipo de reflexão econômica têm sim relação com espaços nacionais 

específicos e não só podem, como devem, ser abordados a partir da perspectiva 

nacional. Como bem lembram Almodóvar & Cardoso3, reconhecer as possibilidades de 

histórias do pensamento econômico nacionais é não só reforçar o pluralismo 

metodológico na economia, bem como reconhecer que a teoria e as reflexões 

econômicas são resultados das diversas formações históricas e culturais4.  

                                                           
3 ALMODOVAR, António; CARDOSO, José Luís. A History of Portuguese Economic Thought. Londres: 
Routledge, 1998. 
4 Tais questões foram exaustivamente discutidas em COSENTINO, Daniel do Val. Formação do 
Pensamento Econômico Brasileiro no século XIX. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2016. 
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 Como definir, então, um pensamento econômico nacional? Tal questão foi 

sistematicamente discutida por José Luiz Cardoso em seus trabalhos a respeito do 

pensamento econômico português e da difusão das ideias econômicas na Europa.5 Para 

o autor, a historiografia do pensamento econômico tradicional não deu atenção 

suficiente às ideias e teorias desenvolvidas em contextos históricos e espaços nacionais 

que não os específicos dos países capitalistas centrais.  

 Levando em conta a perspectiva do absolutismo e relativismo, para o autor, não 

haveria como seguir a abordagem absolutista para o caso de Portugal, uma vez que o 

país padeceria de escassez de produção analítica6. Cardoso adota, desta forma, a 

abordagem relativista, sendo que considera não ser "possível compor uma história 

nacional do pensamento econômico sem atender aos nexos e ligações mantidos à escala 

internacional". (CARDOSO, 2001, p. 12) 

 Desta forma, o autor aponta para o que seria a questão central, como estabelecer 

a relação entre cosmopolitismo, que seria a recepção e difusão da teoria econômica 

estrangeira no âmbito nacional, e a nacionalidade. O que significa dizer que existiria, de 

um lado, uma história do pensamento econômico internacional, abstrata, teórica e alheia 

às especificidades históricas e regionais e, de outro, histórias do pensamento econômico 

nacional, presentes sobretudo nos países periféricos, e resultado da apropriação e 

adaptação do pensamento internacional às necessidades, especificidades e realidades 

nacionais. Dito de outra forma, e no essencial, a questão permanece e o pensamento 

econômico internacional e os pensamentos econômicos nacionais convivem assim como 

a análise econômica e o pensamento econômico na tipologia schumpeteriana. Assim, a 

principal preocupação de José Luiz Cardoso é a difusão e assimilação internacional do 

pensamento econômico. 

a facilidade ou dificuldade de aceitação de doutrinas, teorias e 
políticas econômicas está sempre condicionada pelas particularidades 
da realidade econômica, das instituições políticas e sociais e do 
ambiente científico prevalecente no país receptor. Ora, é precisamente 
o modo como um país utiliza e adapta as influências recebidas que 
torna pertinente e válido o estudo da história do pensamento 
econômico numa perspectiva nacional". (CARDOSO, 2009, p.254) 

                                                           
5 Além dos trabalhos já citados do autor, ver CARDOSO, José Luís, Reflexões periféricas sobre a difusão 
internacional do pensamento econômico. Nova Economia. vol.19 no.2, Belo Horizonte Mai/Set., 2009; 
CARDOSO, José Luís, The International Diffusion of Economic Thought. In: SAMUELS, Warren; 
BIDDLE, Jeff E.; DAVIS, John B. (eds) A companion to the history of economic thought. Oxford, 
England: Blackwell Publishing, 2007. 
6 Cardoso argumenta nos mesmos termos que Bielshowsky para o caso do Brasil, como analisaremos 
mais detidamente à frente no capítulo. 
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 Para o autor, a originalidade das ideias nacionais estaria ligada às 

especificidades vividas por cada país, não se podendo negar a existência de centros 

difusores do conhecimento. Portanto, a originalidade estaria diretamente ligada à uma 

adaptação criteriosa da "matriz de reflexão comum" ou do pensamento internacional, 

sendo que as novidades necessárias para adaptar a teoria à realidade nacional garantem 

a possibilidade e a formação de um pensamento nacional.  

 Assim, a difusão do pensamento econômico em escala internacional se apresenta 

como uma condição de possibilidade ao pensamento econômico nacional, bem como 

garante às ideias econômicas sua própria universalidade, ao rasgar horizontes e 

fronteiras, aparecendo em diferentes espaços e territórios. (CARDOSO, 2009) 

 Evidentemente, esta perspectiva significa a existência de pioneiros e seguidores, 

em termos de pensamento econômico, sendo que o pioneirismo caberia sempre ao 

centro, restando à periferia o papel de seguidores. Portanto, o centro produz o 

conhecimento ou a teoria internacional e a periferia, subordinada, em seguida, o adapta 

à sua realidade específica e conforme sua necessidade. Assim, para a periferia, a questão 

da nacionalidade, no que diz respeito ao pensamento econômico, é uma questão 

essencial. Como bem lembra Cardoso, não se trata apenas de uma questão de afirmação 

da identidade nacional, mas sim "da identificação de problemas nacionais para os quais 

são necessárias soluções nacionais; pois é no diagnóstico desses problemas e na sua 

resolução que emergem formas inovadoras e genuinamente nacionais de pensamento 

económico". (CARDOSO, 2001, p. 213-214). 

 Assim, a originalidade do pensamento econômico na periferia do capitalismo 

seria decorrente da adaptação da teoria internacional, nas palavras de Cardoso, uma 

adaptação original. Tais questões, no âmbito do Brasil, tiveram tratamento semelhante 

por Amaury Gremaud e Ângela Ganem. 

 Amaury Gremaud7 fala em originalidade, a partir da adaptação, sobretudo 

quando discute as ideias do Visconde de Cairu, o Ensino de Economia Política no Brasil 

no século XIX e o debate entorno da política monetária. Já Ângela Ganem8, discutindo 

questões mais relativas ao século XX e à consolidação do capitalismo no Brasil, aponta 

                                                           
7 GREMAUD, Amaury. P. Das controvérsias teóricas à política econômica. Tese de doutorado. 
Universidade de São Paulo. 1997. 
8 GANEM, Ângela. Reflexões sobre a história do Pensamento Econômico Brasileiro. Análise Econômica, 
v.59, n.26, 2011. 
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na adaptação teórica e conceitual uma marca da história do pensamento econômico 

brasileiro, assim como a pluralidade e a interdisciplinaridade. 

 Este trabalho discute as ideias econômicas de Luis Rafael Vieira Souto (1840-

1922). Professor Catedrático de Economia Política na Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro entre 1876 e 1914. Vieira Souto deixou uma contribuição importantíssima para 

a compreensão da realidade econômica brasileira na transição do século XIX para o 

século XX. Participou ativamente de debates, empreendimentos e das transformações 

estruturais mais importantes para a construção nacional, seja como engenheiro, 

professor de economia política, membro das Sociedade Auxiliadora da Industria 

Nacional e do Centro Industrial do Brasil, ou em cargos importantes como o de fiscal na 

construção de estradas de ferro e o de chefe de serviços de melhoramentos do porto do 

Rio de Janeiro.  

 Suas ideias bem como a sua atuação como docente de economia política são 

marcadas pela utilização de um instrumental teórico bastante atualizado para época 

tendo se destacado como um dos mais importantes industrialistas brasileiros. Teve 

diversos textos e escritos publicados, entre os quais poderíamos destacar, no campo da 

economia, a Situação Econômica de 1901 e O Último Relatório da Fazenda de 1902, 

onde em uma série de artigos publicados no Jornal do Comércio estabelece um 

importante debate e uma crítica vigorosa à Política Econômica do Ministro da Fazenda 

Joaquim Murtinho; A caixa de Conversão de 1906, Economia Política. Primeiro 

Volume. publicado em 1916, livro base das suas aulas de economia política na Escola 

Politécnica e O Papel Moeda e o Câmbio, publicado depois de sua morte em 1925. 

Além destes, Vieira Souto deixou diversos outros escritos, como por exemplo artigos e 

textos em Jornais ou em Boletins como os do Centro Industrial do Brasil, que muito 

contribuem para a compreensão de suas ideias. 

 Pode-se dizer que Vieira Souto ainda é um personagem a espera de um autor, 

visto que muito pouco se estudou, de fato, sobre suas ideias econômicas. 

 Essencialmente, Vieira Souto era um industrialista, defensor do protecionismo 

como forma de amparo e desenvolvimento da indústria, a qual considerava que não 

poderia sobreviver, desenvolver, tornar-se vigorosa e aperfeiçoada sem a proteção 

tarifária e cambial, que garantiriam, assim, o estímulo necessário ao progresso 

industrial. Podemos perceber em suas afirmações e ideias uma defesa incisiva da 
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industrialização e uma crítica a vocação meramente agrária da economia brasileira e a 

uma suposta incapacidade de desenvolvimento industrial. 

 No aspecto monetário e financeiro, seu pensamento reflete os acontecimentos da 

época, assim, se opunha ao ministro Joaquim Murtinho, sendo a favor da 

conversibilidade da moeda como forma para combater a inflação. Temia, tanto quanto a 

inflação, a insuficiência de meio circulante, numa clara referência a sua experiência de 

engenheiro em obras públicas onerosas, portanto, considerava a questão da inflação e da 

circulação monetária a partir das suas especificidades no Brasil. Desse modo, Vieira 

Souto se destacou sobretudo em suas críticas à política econômica adotada por Campos 

Sales e Joaquim Murtinho. 

Nícia Vilela luz (1975) ressalta o seu vasto conhecimento da teoria econômica e 

sua postura crítica em relação à teoria quantitativa da moeda. Amaury Gremaud destaca 

a importância de suas obras9 e sua visão industrialista, chamando a atenção para o fato 

de que tal postura era também uma posição de interesse próprio, uma vez que possuía 

uma fábrica de fósforos. Aliás, tal questão oferece um bom reflexo do debate 

econômico-monetário no Brasil. De alguma forma, as posições políticas e econômicas 

sempre refletiram interesses de classes ou grupos sociais, sejam eles produtores rurais, 

exportadores, comerciantes ou industrialistas. 

 Podemos afirmar que sua atuação e suas ideias estão intimamente relacionadas 

às transformações e ao início do processo de modernização urbana e industrial no Brasil 

no final do século XIX e início do XX, tendo assim um forte conteúdo prático, 

diretamente relacionado às necessidades do país. 

 Em trabalho recente, Maria Letícia Correa10 analisa a trajetória de Vieira Souto, 

relacionando a sua atuação como engenheiro e professor de Economia Política às 

transformações e ao início do processo de modernização urbana e industrial no Brasil no 

final do século XIX e início do XX, logo, conclui que o Ensino de Economia na Escola 

Politécnica teve um forte conteúdo prático, diretamente relacionado às necessidades do 

país. 

                                                           
9 O autor, assim como Nogueira de Paula, lista as seguintes obras de Viera Souto: A Situação Econômica 
de 1901, O último relatório da Fazenda de 1902, A Caixa de Conversão de 1906, Economia Política. 
Primeiro Volume. Introdução e Produção de 1916, Notes sur le Commerce International, la Navigation 
et les Finances du Brésil de 1917, A Produção Nacional e a Situação dos Mercados de 1919 e O Papel-
moeda e o Câmbio de 1925. (NOGUEIRA DE PAULA, 1942, p. 31; GREMAUD, 1997, p. 62-63) 
10 CORREA, Maria Letícia. Engenharia, Economia Política e Progresso: a trajetória do engenheiro Luiz 
Rafael Vieira Souto como estudo de caso (1849-1922).)Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de 
Janeiro, v. 3, n. 2, p. 157-169, jul-dez 2010. 
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A consideração do ensino da cadeira de economia política praticado 
na Escola Politécnica do Rio de Janeiro na passagem do século XIX 
ao século XX, pela leitura do programa preparado por Vieira Souto e 
também do livro reunindo o conteúdo de suas aulas, faz com que seja 
necessário qualificar a interpretação, contida em certos memorialistas 
e mesmo em parte da produção acadêmica sobre o tema, segundo a 
qual a engenharia do período apresentava um caráter “enciclopédico” 
ou essencialmente “científico”, por oposição a um almejado conteúdo 
voltado à “aplicação” que desse a devida ênfase às atividades 
relacionadas à tecnologia e às indústrias. O que sugerimos é que a 
cadeira de economia política da escola, ao preocupar-se em 
estabelecer as distintas formas de inscrição dos engenheiros na 
modernização econômica, superava a perspectiva profissional, 
buscando garantir a esses profissionais seu papel como responsáveis 
pela elaboração de uma concepção integral do país, essencial tanto à 
expansão capitalista como à afirmação do Estado nacional, o que está 
na base na interseção entre a engenharia e a formação do campo da 
ciência econômica no Brasil. Não por acaso, a Escola Politécnica foi 
considerada como um dos primeiros centros de produção e difusão do 
pensamento econômico brasileiro. (CORREA, 2010, p.166) 
 

 Neste trabalho procuramos analisar as ideias econômicas de Vieira Souto em 

duas dimensões. A primeira diz respeito à sua atuação como lente responsável pela 

cadeira de Economia Política na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Já a segunda se 

concentra em sua atuação em defesa do protecionismo e da causa industrialista. 

Acreditamos que estas duas dimensões se entrelaçam e se relacionam. 

 Poderíamos destacar também suas ideias no que diz respeito à política monetária 

e cambial, enfatizando a discussão corrente no Brasil entre o final do século XIX e 

início do século XX sobre a conversibilidade da moeda, a escassez de meio circulante e 

os efeitos do mesmo na variação cambial. Contudo este tema será objeto de pesquisas 

futuras. Boa parte destas reflexões se encontram em dois trabalhos, "O ultimo relatório 

da Fazenda" de 1902 e "O Papel Moeda e o Câmbio", obra póstuma de 1925. 

 Antes de explorar o pensamento de Vieira Souto nas duas dimensões que 

propomos para este trabalho, se faz necessário discutir as influências teóricas que 

embasavam suas ideias. Tal aspecto reforça a questão que levantamos no início do texto 

a respeito da adaptação como elemento central do Pensamento Econômico Brasileiro. 

 Alguns trabalhos apontam para influências teóricas de Vieira Souto. É o caso de 

Hugon (1994) que aponta List e Henry Carey como teóricos importantes em suas ideias 

protecionistas e industrialistas. Da mesma forma e acrescentando Henrich von Storch, 

Mauro Boianovsky (2013) destaca suas ideias em interessante trabalho sobre a 

influência de List no pensamento latinoamericano. Tais influências são bastante claras 
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quando discutimos o protecionismo e o industrialismo em seus escritos. Tais 

influências, aliás, perpassam todas as obras bem como trabalhos sobre o assunto. 

 Já Maria Letícia Correa (2010) aponta, além dos três autores citados acima, para 

a influência do positivismo e de características intervencionistas e industrializantes 

associados ao seu pensamento e que se relacionam sobretudo a sua atuação como 

Engenheiro e catedrático na Escola Politécnica. 

 Aliás, é a partir do seu programa de curso na Escola Politécnico que poderíamos 

sugerir outras influências, como faz Correa (2010): François Quesnay, Adam Smith, 

Sismonde de Sismondi, Jean-Baptiste Say, Henrich Storch, Henry Carey e Henry 

MacLeod. A estes poderíamos adicionar por exemplo Stuart Mill. Como poderemos 

perceber mais a frente no texto quando apresentarmos sua definição de Economia 

Política.Ou seja, podemos notar autores clássicos associados a pensadores defensores da 

participação do Estado no processo de transformação da Economia e que escapam um 

pouco dos elementos mais tradicionais associados às ideias sobretudo do 

livrecambismo. 

 Este convívio de princípios clássicos com conceitos que embasavam um 

discursos protecionista e industrializante parece permear todo o seu pensamento. O 

próprio Vieira Souto chama atenção para a necessidade de adaptação das ideias 

elaboradas a partir de outros contextos como iremos explorar mais adiante. 

 Nicia Vilela Luz11 analisando as críticas de Vieira Souto  à política econômica 

do ministro Joaquim Murtinho no início do século XX. A autora destaca sua sólida 

argumentação e seu conhecimento do que havia demais atualizado em matéria de teoria 

econômica, destacando particularmente a escola italiana. Para ela no campo monetário 

Vieira Souto criticava a teoria quantitativa da moeda, elemento central de sua 

discordância com Joaquim Murtinho.  

 Este debate monetário, apesar de não ser o centro de nosso trabalho aqui, é 

fundamental para entender alguns dos elementos do pensamento de Vieira Souto. 

Debatendo a questão12 o autor destaca que as ideias de autores como Hume, Smith e 

Say ilustravam um estágio inicial ou "de infância" em suas palavras da Economia 
                                                           
11 LUZ, Nicia Vilela. Introdução. In: MURTINHO, Joaquim. "As ideias econômicas de Joaquim 
Murtinho - textos selecionados". Nicia Vilela Luz (org.). Senado Federal/Fundação Casa de Rui 
Barbosa/MEC: Brasilia/Rio de Janeiro, 1980. 
12 VIEIRA SOUTO, L. R. "O último relatório da Fazenda - 1902" In: MURTINHO, Joaquim. "As ideias 
econômicas de Joaquim Murtinho - textos selecionados". Nicia Vilela Luz (org.). Senado 
Federal/Fundação Casa de Rui Barbosa/MEC: Brasilia/Rio de Janeiro, 1980 E VIERA SOUTO, L. R. "O 
Papel Moeda e o Câmbio", Imprimiere de Vauginard: Paris, 1925. 
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Política como uma ciência. Assim, no campo monetário e do crédito, era preciso 

compreender as transformações da economia e da realidade de forma que as opiniões de 

tais autores sobre o assunto não eram mais aceitas ou não mais refletiam a realidade. 

Por não ser ciência puramente racional a economia política, - nem 
qualquer outra das ciencias sociais - a elucidação do fenomenos 
econômicos pelo processo de abstração que predominou na fase de sua 
formação como corpo de doutrinas, deu em resultado o 
estabelecimento de postulados e dogmas, que ficaram completamente 
desmoralizados, tão depressa o processo de observação científica pôs 
em evidência a sua inanidade. E foi isso o que se verificou em relação 
as teorias exclusivas , outrora correntes, sobre o papel moeda e sua 
influência sobre o curso do câmbio. As ideias predominantes se foram, 
porém, modificando e corrigindo, à medida que um maior número de 
nações foi necessitando de lançar mão dessa espécie de moeda 
fiduciária, o que permitiu aos respectivos economistas recolherem 
maior número de elementos instrutivos e maior copia de fatos que 
deviam ser observados e comentados. (VIEIRA SOUTO, 1925, p. 
189)   
 

 Assim, o autor procura destacar trabalhos  e debates clássicos como por exemplo 

o debate monetário na Inglaterra, em que se envolveram David Ricardo, Roberto Peel e 

Took, por exemplo. Todos pensadores citados por Vieira Souto. Contudo ao tratar da 

questão monetária cita bastante o escocês MacLeod, figura de pouco expressão na 

Europa mas que teve grande importância no ensino de Economia Política no Brasil 

durante o século XIX, sobretudo por sua preocupação de procurar certas especificidades 

aos problemas nacionais e escapar a aceitação passiva das teorias importadas como bem 

esclarece Gremaud (1997). 

 Chama a atenção em seus escritos a grande presença de citações e menções a 

autores italianos. São citados os seguintes economistas e pensadores italianos: 

Gerolamo Boccardo, Audiffret, Messedaglia, Tullio Martello, Carlo Ferraris, Felice de 

Rocca, Magliani, Luzzatti, Magliani, Carlos Ferraris, Achille Plebano, Bonaldo 

Stringher, Minghetti e Lampertico. 

 Esta presença italiana na construção das ideias de Vieira Souto chama bastante 

atenção e merece estudo e pesquisa mais minuciosa. Evidentemente que a condição 

histórica italiana, da unificação tardia à industrialização e desenvolvimento na segunda 

metade do século XIX são elementos que chamam a atenção e podem indicar um 

caminho para futuras análises e reflexões no tema. Schumpeter ao comentar sobre os 

economistas italianos no final do século XIX e início do século XX chama atenção para 

certa tentativa de conciliação entre a tradição clássica e a tradição inspirada na escola 
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alemã13. Tal questão salta aos olhos quando se lê os textos de Vieira Souto. Há um 

grande esforço por parte do autor em conciliar princípios clássicos com elementos 

históricos e conjunturais específicos das nações na compreensão dos temas econômicos. 

"Depois dos argumentos teóricos, os práticos; depois da doutrina, os fatos" (VIEIRA 

SOUTO, 1925, p. 32) Ou seja, para ele há que se compreender a teoria a partir dos 

contextos históricos e conjunturas. 

não é com fórmulas e idealismos que se governa a fortuna pública e 
conduz a nação à prosperidade (...) A Economia Política estabelece os 
princípios teóricos, a história econômica fornece os preceitos práticos 
e os preciosos exemplos de providências que em conjunturas análogas 
foram tomadas com êxito por outros países. (VIEIRA SOUTO, 1980 
[1902], p. 477 e 512) 
 

 Podemos destacar também a citação e presença de autores em seus escritos fora 

da matriz britânica do pensamento econômico. É caso de inúmeras citações de 

pensadores franceses como: Audiffret, Leroy Beailieu, Laveleye, Parieu, Le Touzé, 

Coucerlle Seneuil, Victor Bonnet, Arnanuné e Bertrand Nogaro. 

 Sem aprofundar muito a discussão específica de cada autor, parece claro que a 

predileção de Vieira Souto por alguns deles deriva de um lado por conta dos exemplos 

históricos de variadas nações que tais pensadores o permitem utilizar e por outro porque 

a partir dos mesmos consegue construir argumentos críticos às leituras e práticas mais 

tradicionais da economia política tanto no campo da política monetária e industrial, 

quando na política fiscal, tributária e comercial. Ou seja, a partir de uma enorme 

erudição e conhecimento de trabalhos de autores das mais variadas nacionalidades, 

Vieira Souto consegue construir argumentos que levam em conta não só a teoria 

clássica, mas também o que ele mesmo caracteriza como evoluções das ideias 

econômicas que levem em conta aspectos históricos e nacionais. 

 Neste aspecto específico da   questão nacional é interessante perceber por 

exemplo a constante citação do belga Émile Louis de Laveleye. Chama atenção também 

a constante menção ao economista polaco-francês Luis Wolowsky, tradutor do alemão 

Wilhelm Roscher, um dos mais importantes representantes da primeira geração da 

Escola Histórica Alemã. 

 Merece grande destaque também a grande atenção que Vieira Souto dá aos 

trabalhos do alemão Adolph Wagner, um dos grandes representantes da Escola 

                                                           
13 Schumpeter, Joseph. “História da Análise Econômica”, 3º Volume, Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1964. p. 128-133. 
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Histórica alemã e que assim como Gustav Von Schmoller foi um dos grandes 

influenciadores da política econômica alemã e de Bismarck durante o século XIX e a 

unificação alemã. 

 Alias, essa atenção que Vieira Souto dá a história econômica bem como as 

questões históricas específicas de cada nação chama muita atenção. Este nos parece um 

tópico importante para reflexão e aprofundamento. Inevitável não comparar a sua 

trajetória e abordagem com a de Roberto Simonsen14. Contudo estas são questões para o 

futuro. 

 A erudição e vasto conhecimento de Vieira Souto saltam aos olhos. O grande 

conhecimento histórico e uso constante de exemplos e comparações entre as nações 

chama bastante atenção em seus trabalhos. É o caso, por exemplo, das citações ao 

economista e professor chileno Guilherme Subercaseaux. 

 Não menos importantes são as referências a pensadores que tiveram grande 

importância na introdução e no uso da matemática e da estatística na Economia, como 

por exemplo o britânico John MacCulloch. Neste caso podemos mencionar também as 

citações ao importante economista marginalista Stanley Jevons. 

 Esta erudição, associada a certo pluralismo bem como a uma preocupação de 

buscar ideias e reflexões que embasem a construção de um pensamento e uma ação com 

característica nacional marcam de certa forma toda atuação de Vieira Souto como 

catedrático de Economia Política na Escola Politécnica. Aliás esta parece ser uma marca 

do ensino de Economia Política no Brasil desde a sua introdução no país nos cursos de 

Direito e Engenharia durante o século XIX. 

 Esta questão remete, sobretudo a difusão do pensamento econômico pelo Brasil. 

Neste aspecto, dois trabalhos importantes são os de Paul Hugon e Amaury Gremaud15. 

São estudos que abordam o tema de forma semelhante. O objetivo dos dois parece ser 

mostrar como e de que forma a Economia Política chegou ao Brasil, assim, procuram 

apresentar como se iniciou e de que forma se deu o ensino de Economia Política no 

país, que preparava e formava a intelectualidade brasileira que, em algum momento, 

seria responsável pela formulação da política econômica nacional.  “Assim busca-se 

                                                           
14 Sobre Simonsen ver BRUZZI CURI, Luiz Felipe."Entre a história e a economia. O pensamento 
econômico de Roberto Simonsen", São Paulo: Alameda, 2015. 
15 HUGON, Paul. A Economia Política no Brasil. AZEVEDO, Fernando de (org.). As Ciências no Brasil. 
2ª Ed., V.2., Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994; GREMAUD, Amaury Patrick. Das Controvérsias 
Teóricas à Política Econômica: pensamento econômico e economia brasileira no segundo império e na 
primeira república (1840-1930). Tese (Doutorado em Economia) – Universidade de São Paulo, 1997. 
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apreender que tipo de concepção de Economia Política e, dentro desta, de teoria 

monetária, fazia parte da formação acadêmica dos futuros formuladores da política 

econômica nacional.” (GREMAUD, 1997, p.7) 

 Outros trabalhos também se preocuparam com a questão. O pioneiro talvez seja 

o de Luiz Nogueira de Paula,16 em 1942, onde apresenta os catedráticos e professores de 

Economia Política nas primeiras faculdades de Direito e Engenharia do Brasil. Seu 

trabalho, juntamente com o de Paul Hugon inspiraram o breve relato sobre o ensino de 

Economia que Heitor Ferreira Lima17 faz em seu livro clássico História do Pensamento 

Econômico no Brasil. 

 Assim como Hugon e Gremaud, mas de forma mais sintética, Dorival Teixeira 

Vieira18 apresenta a História da Ciência Econômica no Brasil, dando destaque a 

introdução da economia no ensino universitário, apresentando também os primeiros 

lentes de Economia Política no Brasil durante o século XIX. 

 Além dos citados, em tese defendida em 2002, Julio Cesar Bentivoglio19 também 

explora o tema na tentativa de entender a articulação entre a política econômica em 

meados do século XIX e a elaboração do Código Comercial e consolidação do Império 

no Brasil. Inspirado no trabalho de Nogueira de Paula, Luiz de Freitas Bueno20 também 

apresenta a evolução do ensino de Economia no país dando ênfase na questão curricular, 

até a formação dos cursos superiores em Economia em meados do século passado. 

 O ensino de Economia Política no Brasil teve seu marco inicial quando, em 

1808, o príncipe regente D. João VI atribuiu a José da Silva Lisboa a Cátedra de 

Economia Política, como discutido na seção anterior. Desta forma, Cairu passou a ser 

conhecido como o primeiro professor de Economia do país. O curso acabou não se 

efetivando. De qualquer forma, a criação da Cátedra é significativa e simbólica. Foi 

anterior ao ensino oficial de Economia na França, na Inglaterra e em Portugal.  

                                                           
16 NOGUEIRA DE PAULA, Luiz. Síntese da Evolução do Pensamento Econômico no Brasil. Rio de 
Janeiro: Serviço de Estatística da Previdência e Trabalhos, 1942. 
17 LIMA, Heitor Ferreira. História do Pensamento Econômico no Brasil. São Paulo: Cia Ed. Nacional, 
1976. 
18 VIEIRA, Dorival Teixeira. A História da Ciência Econômica no Brasil. In: FERRI, Mário Guimarães; 
MOTOYAMA, Shozo. (coordenadores). História das Ciências no Brasil. São Paulo: EPU: Edusp, 1979-
1981. 
19 BENTIVOGLIO, Julio Cesar. O Império das Circunstâncias - O Código Comercial e a política 
econômica brasileira (1840-1860). Tese de Doutorado História Econômica. FFLCH-USP, 2002. 
20 BUENO, Luiz de Freitas. A evolução do ensino de economia no Brasil. Ensaios econômicos da EPGE, 
n.5. Rio de Janeiro: IBRE/FGV, 1972. 
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 O Visconde de Cairu publicara, quatro anos antes ser indicado à cátedra, os seus 

Princípios de Economia Política, que tinha como objetivo divulgar os princípios de 

Economia Política e mais precisamente as ideias de Adam Smith. Devemos ressaltar, 

por um lado, a importância da Economia Política como forma de divulgação das ideias 

liberais que se desenvolviam na Europa e, de outro, a apropriação de tais ideias por 

aqui, o que acabava por lhe conferir certos traços de originalidade. 

 Hugon nos mostra que “É exclusivamente no quadro das faculdades de direito 

que, no Brasil, se ensina Economia Política de 1827 a 1863”. A lei de 11 de agosto de 

1827 criou os cursos jurídicos e sociais em São Paulo e Olinda. Os livros indicados para 

o estudo de Economia Política eram os de Smith, Malthus, Ricardo, J.B. Say, Sismondi 

e Godwin. Eram os livros oficiais; os professores deveriam se inspirar neles para 

organizar o programa e os alunos recorreriam a eles para completar as aulas dadas. De 

um lado a Economia Política Inglesa com Smith, Malthus e Ricardo; de outro, a Escola 

Liberal Clássica Francesa com Say. Estes autores refletem a influência do liberalismo 

clássico europeu. Em uma vertente, está a presença de Sismondi (economista e 

historiador cujas críticas feitas ao sistema liberal foram tão vigorosas e exatas que, 

como mostra Hugon, servirão de ponto de partida ao intervencionismo e o socialismo) e 

Godwin (grande representante do socialismo do século XVIII, na Inglaterra que, como 

mostra Hugon, proclama as maravilhas da harmonia dos interesses fora do quadro da 

propriedade privada, instituição na qual vê a causa da desigualdade social e da pobreza), 

representando o ponto de vista de que os estudos de economia no Brasil do século XIX 

não se apoiaram exclusivamente na cópia da escola clássica inglesa. Isto caracterizaria 

uma espécie de hibridismo no ensino de economia no Brasil segundo Vieira. Nas 

palavras de Hugon: 

Seria pois, inexato afirmar, como se faz muitas vezes, que a orientação 
dos estudos econômicos no Brasil do século XIX apoiou-se apenas em 
ideias “copiadas” da escola clássica inglesa. 

  
 Sintetizando, ainda que com características distintas e suas particularidades, as 

Faculdades de Direito de Olinda/Recife e de São Paulo refletem a forma como a 

Economia Política foi introduzida no Brasil, ou seja, irradiando e difundindo em grande 

parte o conhecimento clássico, mas preocupando-se de alguma forma com a 

especificidade e a realidade brasileira durante o século XIX. Isto se expressa, sobretudo, 

na preocupação com as questões monetárias, que podem ser apresentadas nos seguintes 

termos, segundo Gremaud, na escola pernambucana,  
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 O Ensino de Economia Política nos cursos de Engenharia tem origem na 

Academia Militar, especificamente na Escola Central. O ensino civil separou-se do 

ensino militar com a criação de Escola Politécnica do Rio de Janeiro (que depois se 

tornou a Escola Nacional de Engenharia) em 1973, na qual a cadeira de Economia 

Política, Direito Administrativo e Estatística era oferecida no último ano do curso. 

(GREMAUD, 1997) 

 A primeira cátedra foi criada em 1864, tendo como titular José Maria da Silva 

Paranhos (1819-1880), Visconde do Rio Branco, até 1877.  

 Após Rio Branco, aponta Hugon, o ensino de Economia Política se desenvolve 

na Escola Politécnica, tendo, como finalidade, a situação da economia brasileira. 

 Vieira Souto ocupará, por concurso, a cadeira de 1880 a 1914. Engenheiro e 

também catedrático de matemática da Escola Militar, sua visão tinha caráter muito 

prático. Isso de certa forma se espelhava no ensino e na forma como se apresentava e 

discutis a economia política em sua exposição. Como já exploramos anteriormente, esta 

visão prática estaca diretamente relacionada não só a formação na engenharia mas à 

própria realidade de transformações estruturais pelas quais o país passava e com as 

quais homens como ele lidavam a todo momento. Isso os fazia refletir sobre as formas 

de como desenvolver o país, sua economia, sua indústria e sua infraestrutura. 

 Para Hugon,  

Esta formação de engenheiro os leva a uma atividade profissional em 
relação direta com os problemas da industrialização e da exploração 
das possibilidades econômicas do país. (...) Esses homens de cultura 
científica, profissional e diretamente em contato com as realizações 
econômicas, vão se encarregar, como professores, de lecionar 
economia política a futuros engenheiros, eles próprios com sólida 
formação científica. A ênfase recairá, portanto, sobre os problemas da 
produção e da circulação; dentre estes os da industrialização se 
destacarão com uma importância particular; está-se no período do 
verdadeiro surto inicial da indústria brasileira. E necessidade de 
desenvolver uma indústria os leva a estudar as condições favoráveis a 
esse desenvolvimento: impõe-se antes mais uma política protecionista, 
que se corporifica na tarifa Rio Branco de 1873, e se afirmará com as 
tarifas de Belisário e João Alfredo, de 1887 e 1888, acentuando-se, 
sob o regime republicano, com as tarifas Rui Barbosa, de 1890, e 
Murtinho, 1900. (HUGON, 1957, p.364-365) 
 

 Esta postura protecionista era justificada, de um lado, pelas próprias condições 

do país e, de outro, pela influência teórica das obras de List e de Carey como citado 

anteriormente. Para Hugon (1994), Vieira Souto, assim como Cairu, vai além dos 

limites fixados pelos liberais ingleses à intervenção do Estado na Economia. Inspira-se 
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em List e Carey ao propor uma política comercial protecionista, contudo, assim como 

Carey, não seguirá List à risca e prefere crer que o desenvolvimento das forças 

produtivas de um país deve realizar-se dentro dos seus limites geográficos.  

 Amaury Gremaud (1997) chama a atenção para a influência do positivismo, mas 

principalmente para as características intervencionistas e industrializantes mais 

acentuadas no ensino nas Escolas Politécnicas em relação às Faculdades de Direito. 

Além disso, podemos destacar a maior presença da matematização e formalização da 

análise, o que se deve ao contexto do curso de Engenharia. Para Gremaud, a 

diferenciação entre os dois ensinos marcará a diferença na formação dos cursos 

superiores em Economia posteriormente. Tem-se o contraste: cursos oriundos da Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, sob a influência mais prática e da formalização, e os de 

São Paulo, sob influência jurídica. 

 Assim sintetiza Gremaud, 

De modo geral, o ensino de Economia Política foi marcado pela 
influência do liberalismo clássico, variando entre as escolas francesa e 
inglesa. Porém não se ateve apenas a estas. Percebe-se também a 
influência de outras escolas de pensamento, de modo que a 
combinação destas diferentes escolas já é uma marca que confere 
alguma originalidade ao trabalho intelectual desenvolvido nos 
principais centros de formação do país. Outro aspecto relevante é a 
adaptação de muitas ideias estrangeiras à realidade nacional, 
denotando, da mesma forma que já ocorrera com Cairu, características 
mais intervencionistas ao pensamento nacional, apesar da prevalência 
do pensamento liberal. (GREMAUD, 1997, p.65) 
 

 Desta forma, destaca-se o poder de apropriação e adaptação da teoria econômica 

tradicional pelos catedráticos brasileiros. Certamente, este recorte, de analisar o 

Pensamento Econômico Brasileiro a partir do ângulo do ensino de Economia Política, 

evidencia a originalidade de várias ideias concebidas aqui. Por outro lado, também 

podemos constatar o sentido prático que vários catedráticos davam às ideias 

econômicas.  

 A análise do ensino de Economia Política no Brasil consegue fornecer um 

espelho importante do Pensamento Econômico Brasileiro, isto é, um pensamento 

econômico que procurou sempre adaptar teorias econômicas dos países centrais. 

Conservadoras ou progressistas, poderíamos afirmar que tais adaptações não deixam de 

ser originais, afinal refletiam sobre a realidade brasileira 
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 A seguir analisamos especificamente a atuação de Vieira Souto como catedrático 

de Economia Política tendo como referência se livro, de mesmo título, publicado em 

191621. 

 O livro escrito em co-autoria com Paulo Domingues Vianna se divide em uma 

introdução e quatro partes, dedicadas à produção, circulação, distribuição e consumo da 

riqueza. 

 Na introdução, dividida em três capítulos, procura definir o que seriam as ideias 

gerais a respeito da Economia Política, definindo as diferenças entre o seu conteúdo 

prático e teórico, bem como seus objetivos e métodos e definição específica, em 

discussão e abordagem que nos lembra o texto clássico de John Stuart Mill22. Além 

disso aborda a relação da Economia Política com as outras Ciências Sociais e o que 

denomina de suas noções fundamentais, tais como as necessidades do homem e os 

meios de satisfazê-las, a utilidade, a riqueza, trabalho, valor, troca, moeda e a divisão da 

ciência econômica. Divisão, aliás, que se baseia em sua própria definição de Economia 

Política: "é a ciência que estabelece os princípios que regem a produção, circulação, 

distribuição e consumo das riquezas na sociedade civilizada". (VIEIRA SOUTO, 1916, 

p. 21) 

 É clara a orientação clássica de ensino que propõe a obra a partir de uma 

exposição que aborda a Economia Política a partir dos conceitos e definições 

tradicionais. Contudo, logo de início Vieira Souto expõe certa perspectiva que ilustra de 

forma clara que a Economia Política não poderia ser aplicada de maneira uniforme em 

todas as nações. O que ilustra sua perspectiva de que as condições e a realidade 

econômica de cada país seriam diferentes e exigiriam medidas e políticas econômicas 

diferentes, e que, portanto, a teoria econômica deveria ser adaptada a cada à realidade 

de cada nação antes de embasar políticas e medidas econômicas práticas. 

releva notar que quando se trata da aplicação da Economia Política, 
não há preceitos absolutos. Frequentemente se encontra em nosso país 
quem acredite que medidas de ordem econômica adotadas, por 
exemplo, na Inglaterra ou na Alemanha, devem ser postas em prática 
no Brasil, e produzir os mesmos resultados, aí ou em outros países que 
se acham em condições muito diferentes daquele. É um erro. Com 
efeito, a teoria, para generalizar, parte de hipóteses ou baseia-se em 
condições que muitas vezes não se verificam na prática. Assim, ela 

                                                           
21 VIEIRA SOUTO, Luiz Rafael & VIANNA, Paulo Domingues. Economia Política. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves, 1916. 
22 MILL, John Stuart. Da definição de economia política e do método de investigação próprio a ela. (Os 
Pensadores) São Paulo: Abril Cultural, 1982 
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abstrai as diferenças de nacionalidade, de legislação e de costumes; 
pressupõe sempre o estado de paz; não cogita de influências 
perturbadoras, relativas a tempo e espaço, e, baseadas nestas hipóteses 
domina por exemplo que uma vez roto o equilíbrio que deve existir 
normalmente entre a oferta e a procura, seja de mercadorias, seja de 
braços e capitais, ou entre a produção e o consumo, esse equilíbrio não 
tarda a estabelecer-se. Ora, na prática, isso nem sempre se verifica. As 
leis e os costumes variam, de um para o outro país; as nações agitam-
se muitas vezes me guerras prolongadas ruinosas, perturbadoras de 
todas as relações normais de interesse e de justiça; os homens, as 
mercadorias, os capitais não tem uma completa liberdade de ação o de 
movimento; mil obstáculos, enfim, retardam o restabelecimento do 
equilíbrio econômico que a hipótese científica deu como imediato e 
espontâneo, e desta forma embaraçam por muito tempo a realização 
dos princípios que a Economia Política estabelece abstratamente. 
(VIEIRA SOUTO, 1916, p. 16-17) 
 

 Talvez por isso, como já chamamos atenção anteriormente, reconheça na 

História Econômica um aspecto fundamental. Assim, se utiliza a todo momento de 

exemplos históricos não só do Brasil bem como de outras nações. Especificamente 

sobre a relação da História com a Economia Política diz que: 

Com a História tem a Economia Política estreitas relações, como é 
intuitivo, pois basta lembrar que para as ciências sociais a História é 
um patrimõnio comum ao qual cada uma delas vai pedir a 
confirmação de muitas de suas teorias. No curso de tantos séculos 
vividos pelos povos, muitas doutrinas ou muitas práticas economicas 
foram adotadas, e só interrogando a História se pode conhecer os 
efeitos produzidos por uma ou outras. Reciprocamente a História deve 
recorrer à Economia Política para explicar certos fenômenos 
econômicos que são, às vezes, os mais importantes da vida de um 
povo. (VIEIRA SOUTO, 1916, p. 27) 
 

 Esta perspectiva que aparece tão clara no ensino de Economia Política parece 

embasar outro aspecto importante das ideias de Vieira Souto: o industrialismo e a defesa 

do protecionismo. Sua atuação no Centro Industrial do Brasil ilustra bem suas ideias 

sobre a questão. Como empresário, Vieira Souto atuou no ramo do fumo, produção de 

cigarros, indústria textil e na produção de perfumes e licores. Como bem destaca 

Amaury Gremaud, é preciso levar em conta tal atuação como empresário ao analisar sua 

defesa do protecionismo.   

 A defesa e proteção da produção nacional eram para Vieira Souto uma 

verdadeira obra de patriotismo, sendo que o abandono da teoria livre-cambista e a 

adoção do protecionismo ao trabalho nacional, escrevendo no início do século XX, 

seriam resultado da evolução da política econômica internacional em diversos países 
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mundo afora.23 Para ele, portanto, não faria sentido ao Brasil seguir os princípios do 

regime de livre câmbio no comércio internacional sendo que as nações mais 

desenvolvidas economicamente não os seguiam. 

Vieira Souto era um industrialista, defensor do protecionismo como forma de 

amparo e desenvolvimento da indústria, a qual considerava que não poderia sobreviver, 

desenvolver, tornar-se vigorosa e aperfeiçoada sem a proteção tarifária e cambial, que 

garantiriam, assim, o estímulo necessário ao progresso industrial. 

As considerações que temos feito, provam: 1) Que em todos os países 
e especialmente países novos, como o Brasil, que começam o seu 
tirocínio neste século, de industrialismo adiantadíssimo, a grande 
indústria não poderá viver, avigorar-se, desenvolver-se, aperfeiçoar-se 
sem o protecionismo, pois sem a armadura das taxas protetoras, a luta, 
que alguns pretendem a ser um estímulo, só poderá reservar à 
indústria nacional o sucesso que tiveram a esquadra espanhola 
enfrentando a norte-americana e a russa combatendo a japonesa; 2) 
Que a proteção, para ser eficaz, deve ser franca, isto é, dada com 
largueza suficiente para por a indústria ao abrigo do dumping, assim 
como das grandes oscilações cambiais e outras circunstâncias 
fortuitas, embora as taxas não sejam exageradas até o proibitismo. 
(VIERIA SOUTO apud BASTOS, 1952, P.52-53) 
 

 Ao defender o protecionismo, baseado na proteção aos bens aqui produzidos e 

que tinham similares importados a menores preços, argumentava também que o mesmo 

não prejudicaria os comerciantes vinculados à grande lavoura e que viviam dos ganhos 

com a exportação de gêneros, com a importação e o comércio dos bens importados.  Na 

sua visão a proteção aduaneira contribuiria para o progresso não só da indústria, bem 

como da agricultura, ampliando assim o comércio interno. 

Mesmo um parte mais esclarecida dos negociantes começa a 
convencer-se que a elevação das taxas aduaneiras, que recaem sobre 
gêneros similares, aos de produção nacional, beneficiando a lavoura e 
a indústria do país, não prejudicam o comércio; ao contrário, o 
desenvolvimento industrial e agrícola alarga o movimento comercial 
no interior, faz avultar as exportações e não diminui as importações, 
apenas transforma parte delas; o que se deixa de importar sob a forma 
de produtos acabados é compensado pelo excedente de matérias 
primas e acessórias que passam a entrar em maior quantidade. 
(VIERA SOUTO apud BASTOS, 1952, p.68) 
 

 Para o autor a visão de que o protecionismo encareceria a vida da população 

estava equivocada. Vieira Souto acreditava que, “o desenvolvimento da indústria 

protegida e a concorrência entre os produtores que sempre se estabelece no interior, não 
                                                           
23 VIEIRA SOUTO, L. R. Boletim do Centro Industrial do Brasil, nova série, 1º. Volume, 1904-1905. 
Publicado em CARONE, Edgard. O Pensamento Industrial no Brasil (1880-1945), Difel: Rio de Janeiro, 
1977. 
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tarda a permitir a baixa do custo da produção e a forçar a baixa do preço do mercado 

dos artigos de produção nacional, até um limite inferior ao que vigorava para as 

mercadorias estrangeiras antes da elevação dos direitos”. (VIEIRA SOUTO, 1977, p.51-

52) 

 O autor questiona também a ideia de que o protecionismo ao elevar os preços 

internos poderia encarecer o custo de vida e pressionar e encarecer os salários. 

Invertendo a ótica da discussão, expõe a importância da elevação dos salários para o 

progresso e relaciona o aumento da renda aos efeitos cumulativos de crescimento da 

produção e progresso econômico e sua relação com o mercado interno. 

queremos , ao contrário, salários altos, bem altos, e devem querê-los 
todos os brasileiros, porque o salário alto é felicidade,, o conforto dos 
operários, o aumento de sua faculdade aquisitiva, a possibilidade de 
satisfazerem as necessidades reais da vidq, e os operários formam a 
grande maioria dos produtores e consumidores, a grande maioria da 
população , daquela população válida e prestimosa que mais concorre 
para o progresso da nação. (VIEIRA SOUTO, p.52) 
 

Impressiona a lucidez e compreensão da realidade econômica e política interna e 

internacional de Vieira Souto. Esta questão fica ainda mais clara quando defende que a 

indústria nacional, além dos dilemas relacionados a competitividade baseado nas tarifas 

internas, e percebe que a competição a nível internacional e a relação comercial com as 

nações desenvolvidas, envolve também elementos políticos e práticas monopolistas e de 

proteção de mercados, através da manipulação de preços possibilitada pelo poderio 

econômico e pela longa tradição industrial.  

todas as vezes que uma indústria nacional é criada no país, fabricantes 
estrangeiros procuram matá-la, para que não lhes escape o mercado 
onde eles tinham boa freguesia, e para isso, baixam consideravelmente 
o preço de seus produtos, o que lhes é fácil porque são fabricantes 
antigos e ricos, que exportam para toda parte o que fabricam (...) 
porque o sacrifício será leve, uma vez que os outros seus fregueses 
continuarão assegurar-lhe lucros suficiente. (VIEIRA SOUTO apud 
BASTOS, 1952, p.90) 
 

 Podemos perceber nas afirmações e ideias de Vieira Souto uma defesa incisiva 

da industrialização e uma crítica a vocação meramente agrária da economia brasileira e 

a uma suposta incapacidade de desenvolvimento industrial. 

Quem diz país novo diz industria nascente; portanto, a indústria que é 
criada em um país novo traz consigo a fraqueza de tudo que nasce ou 
começa (...) Se a condenação das denominadas indústrias artificiais 
pudesse prevalecer, nenhuma indústria poderia ser explorada no 
Brasil; ficaríamos reduzidos a grande indústria de torrefação de café, 
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com lenha ou carvão nacional. (VIEIRA SOUTO apud BASTOS, 
1952, p.133-134) 
 

 Sua visão é crítica em relação defesa de que o país deveria se dedicar apenas a 

produção agrícola, deixando aos países desenvolvidos a produção de manufaturados. 

Citando o caso dos Estados Unidos, argumenta que a política industrialista norte-

americana foi bem sucedida e que “nenhuma nação apresentou ainda tão rápido 

acréscimo da população e de riqueza, como os Estados Unidos”. (VIEIRA SOUTO, 

1977, p.54) 

 Criticando aqueles que defendiam a vocação agrícola brasileira, aponta com 

ironia para o fato de que o país importava bens agrícolas tais como arroz, feijão, milho, 

cevada, batata, trigo, frutas, etc. E com tom irônico conclui, “Se a natureza não tivesse 

estabelecido um quase monopólio, concedendo ao Brasil clima e solo com aptidões 

especiais para a cultura do café, até este produto agrícola estaríamos importando”. 

(VIEIRA SOUTO, 1977, p.54)  

 E sentencia, relacionando a vocação agrícola a pobreza e ao baixo 

desenvolvimento, “A verdade é esta: Nós não temos sido essencialmente agrícola; 

temos sido essencialmente pobres, imprevidentes e ingênuos”. (VIEIRA SOUTO, 1977, 

p. 54) 

Ademais, Vieira Souto relaciona a defesa pela especialização produtiva em 

poucos gêneros agrícolas exportáveis, cujas condições naturais fossem favoráveis, e a 

necessidade de importação de quase tudo para consumo interno à tendência de se ter 

indefinidamente um câmbio desfavorável. Assim, “a depressão da taxa cambial eleva 

muito mais o preço das mercadorias e agrava muito mais a subsistência dos pobres 

consumidores, do que poderia faze-lo a alto dos direitos aduaneiros” (VIEIRA SOUTO, 

1977, p.55). Tal passagem e argumento se mostram reveladores de uma visão 

absolutamente lúcida e que em muito antecipa diversos argumentos desenvolvidos por 

economistas brasileiros e latino americanos em meados do século XX ao criticar as 

teorias do comércio internacional. 

Para Vieira Souto a adoção do protecionismo, escrevendo no início do século 

XX, seria também uma imposição da realidade internacional, uma necessidade diante da 

guerra de tarifas entre as nações. Do contrário, “se o Brasil permanecer impassível, 

ficará sendo a possessão econômica de todos os povos, menos de si mesmo” (VIEIRA 

SOUTO, 1977, p.56). 
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 Vimos, portanto, que a atuação de Vieira Souto como docente de Economia 

Política ilustra sua forma de entender a economia e a realidade brasileira. Propõe um 

ensino que parta dos autores clássicos, mas que não abre mão e não se abstém de 

considerar a economia e os problemas econômicos a partir da realidade brasileira. Dessa 

forma, poderíamos argumentar, inclusive, que à ótica do docente e do ensino se 

complementa também a sua visão industrialista, defensor do protecionismo e do 

progresso da indústria nacional, e crítica em relação ao livre cambismo e à teoria 

econômica tradicional. 
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