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A presente pesquisa desenvolve estudo sobre a trajetória política e intelectual de Nicolai 

Kondratiev junto ao processo histórico da Revolução Russa, além de análise sistemática da obra 

do economista russo, para com isso verificar a sua presença e grande influência teórica na 

Historiografia do século XX. 

Em um primeiro momento, a pesquisa vai buscar entender a formação política e teórica 

de Kondratiev por meio das instituições (Partido, Universidade, cargos públicos, etc.) e 

pensadores (Tugan-Baranovsky, Kolakovsky, etc.) que contribuíram para a sua formação 

intelectual, buscando analisar as suas ideias no contexto político e econômico da Rússia pré-

revolucionária. 

Em um segundo momento, a pesquisa pretende compreender a produção da obra 

científica de Kondratiev, particularmente o seu conceito de Ciclos Econômicos Longos, no 

contexto da Revolução Russa, verificando também o seu papel dentro das instituições no 

contexto da situação política e econômica pós-revolucionária, assim como os seus principais 

embates políticos e teóricos. 

Em um terceiro momento, a pesquisa verificará a influência da teoria de Kondratiev 

sobre a Historiografia do século XX. Essa influência foi inicialmente percebida na obra de 

Joseph Schumpeter, que realizou uma interpretação particular dos Ciclos Econômicos Longos, 

formulando a sua teoria da história baseada nos conceitos do economista russo. Depois vamos 

verificar a presença das teses de Kondratiev junto à historiografia dos Annales, particularmente 

sobre a obra de Fernand Braudel, que na década de 1970 se aproximou do pensamento do 

economista soviético. Por último, vamos analisar como as teses de Kondratiev contribuíram 

para a formação e definição da Teoria do Sistema-Mundo, que tem em particular na 

historiografia de Immanuel Wallerstein um dos seus mais expressivos divulgadores. 

Em um quarto e último momento, pretendemos discutir sobre os leitores da obra de 

Kondratiev no Brasil. Os seus principais leitores foram Ignácio Rangel e Theotônio dos Santos, 

que produziram teorias originais sobre a realidade brasileira baseada no pensamento do 

economista russo.  


