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RESUMO

Um partido politico, em especial, um marcadamente revolucionário como o comunista, não
sobrevive sem pôr em constante provação as suas bases teóricas. 0 desenvolvimento de
lutas e proposituras sobre a realidade no qual estão inseridos é a forma de realizar este
teste.
A assimilação de um corpo teórico externo a sua constituição, quando esta ainda está em
formação, traz grandes turbulências para um partido com tais características. Esta foi a
realidade vivida pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no período de 1948 a 1960.
A crescente presença das análises cepalinas e as da Teoria da Dependência, em disputa no
cenário Latino Americano, somada com as orientações advindas do Movimento Comunista
Internacional e à frágil assimilação do Marxismo pelo Partido Comunista do Brasil (PCB),
permitiram a gestação no interior desta organização de posturas políticas e análises
distintas sobre a economia nacional distintas ao longo de um curto período de tempo.
Tal comportamento errático advém da tentativa de fundir, acriticamente, os preceitos
cepalinos com os ensinamentos do Movimento Comunista Internacional. A compreensão
sobre a dependência decorrente deste processo esta distante do conceito formulado por
outras correntes marxistas, egressos do seio da IC que também beberam na fonte da
Comissão Econômica para América Latina (CEPAL).

Palavras Chaves: Partido Comunista
Marxismo
CEPAL
Dependência
Economia brasileira
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O INÍCIO DE UMA LONGA CONTENDA
0 poeta
declina de toda responsabilidade
na marcha do mundo capitalista
e com suas palavras, intuições, simbolos e outras
armas
promete ajudar
a destrui-lo

como uma pedreira, uma floresta,
um verme.
(Nosso Tempo - VIII - Drumond)

1.1 - INTRODUÇÃO

No transcorrer dos séculos XIX e XX o mundo passou por inúmeras e profundas
transformações. A consolidação do modo de produção capitalista, como processo
produtivo hegemônico e as suas conseqüências para a reestruturação da sociedade, criou e
fortaleceu correntes políticas e teóricas que, tendo como centro gravitacional esta nova
forma de organizar a produção, passaram a interpretá-lo e

interferir em seu

desenvolvimento. Seja na perspectiva de superá-lo, demonstrando suas inerentes
contradições e, portanto sua inexorável superação ou na defesa de seus feitos para o
desenvolvimento da humanidade, consagrando a ordem dominante.
Tais posicionamentos se distanciavam e intensificavam seus confrontos na medida
que, em paralelo e em decorrência do amadurecimento deste novo processo produtivo, se
modificavam as relações no âmbito da produção. A alienação do trabalhador de seu
instrumento de trabalho e a apropriação do resultado do emprego de sua força de trabalho
por um ente privado criou uma nova relação no âmbito da produção e esta passou a
remodelar toda a estrutura e a superestrutura política e jurídica da sociedade moderna, em
especial, os recém constituídos Estados Nacionais.
Tais mudanças impulsionaram um movimento de rápida superação dos resquícios
feudais que vigoravam até então nas nações mais adiantadas do mundo moderno. Na
medida que tais alterações açambarcam todo o velho mundo, aqueles países mais
poderosos intensificam a exportação desta nova técnica produtiva e com ela seus valores e
comportamentos, para as antigas colônias. Porém, tal iniciativa possuía como principio
assegurar as nações mais adiantadas o lucro proveniente do emprego desta novidade, sendo
que para isso, subjugou povos inteiros e "conduziu" à inserção destes naquele novo
movimento global.

A esta ação - o desenvolvimento e universalização do capitalismo, que em relação
ao modo de produção precedente, o feudal, é qualificada pelo próprio Marx como
progressista, e seu agente principal, a burguesia, de revolucionária - foi atribuida também
uma tendência de desumanização do homem, sob o jugo do capitalismo, o ser humano,
quanto mais numeroso e menos provido de posse for, menos direito terá sobre si e sobre os
rumos de sua vida. Em síntese, a este sell negado o usufruto do resultado de seu próprio
trabalho e tell que se sujeitar àquilo que os proprietários dos meios de produção lhes
prover, na forma de salário.
Porém, em conseqüência do avanço do modo de produção capitalista e da exclusão
do homem, as opiniões criticas a esta nova ordem, erguem-se e se fortalecem, numérica e
teoricamente. 0 marxismo passa a ser difundido e desenvolvido como a ciência da classe
operária, tanto por explicar detalhadamente os processos pelos quais o capitalismo, no afã
de garantir cada vez mais lucro, intensifica a exploração do homem pelo homem, como por
apresentar como sendo intrínseca ao capitalismo, em seu movimento de expansão, a
gestação de sua superação. 0 grande condutor da revolução passa a ser a classe explorada,
ou seja, o operário.
Ao "fundar" o movimento comunista internacional e prover a classe operária de sua
principal arma, a teoria revolucionária, Marx entrega à humanidade seu grande legado. De
posse deste e aperfeiçoando-o de acordo o com próprio avanço politico, teórico e estrutural
do capitalismo, várias organizações e partidos, representantes organizados da classe
operária, seguiram sendo criados pelo mundo.
Este processo se desenvolve em diversas lutas e rebeliões, debates politicos e
contendas teóricas sobre os diversos campos do conhecimento, dentro e fora do movimento
comunista, até que atinge um ponto elevado de amadurecimento e de intensidade da luta de
classes e, sobre a direção de Lain, é realizada a primeira revolução socialista da história
da humanidade, a Revolução Russa de 1917.
Esta revolução serviu de exemplo para que, em várias nações pobres pelo mundo,
se pudesse resistir

a penetração capitalista, já na forma imperialista

e assim organizar a luta

pela inversão do processo de exploração a qual estavam submetidas desde sempre.

A

frente desta resistência e seguindo a inspiração proveniente da experiência

Soviética foram sendo constituídos pelo mundo inúmeros Partidos Comunistas, cabendo a
estes a organização dos setores mais oprimidos de suas nações, em países ricos (centrais),
ou pobres (periféricos). Reorganizando o movimento comunista internacional, após o
malogro da 11 Internacional Comunista.
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Neste contexto de luta antiimperialista e de defesa dos direitos dos trabalhadores da
cidade e do campo, surge o Partido Comunista do Brasil, que, ao longo de sua turbulenta
história, desenvolveu implacável resistência à exploração imposta aos trabalhadores e
submissão da nação concedida pelas elites ao imperialismo.
Durante muito tempo, tal resistência teve no Partido seu principal

e mais forte

condutor, mas com o passar do tempo e com a intensificação das turbulências, a oposição
ao imperialismo tomou diferentes formas e se desenvolveu também em paralelo à ação do
Partido. Tanto do ponto de vista politico, quanto na teoria, o esforço foi de entender e
alterar a dinâmica capitalista nas nações periféricas.
A teoria da dependência é conseqüência de um destes esforços teóricos de
entendimento sobre o processo de desenvolvimento capitalista em nações atrasadas e
historicamente subjugadas. Onde o desenvolvimento da periferia é estruturalmente
reprimido, obrigando-se a servir o centro, na perspectiva de receber possíveis benesses do
progresso por la vivido.
0 presente trabalho busca na construção histórica do pensamento marxista
brasileiro, em especial nas formulações desenvolvidas pelo Partido Comunista do Brasil
em sua fase mais turbulenta — o período compreendido entre 1948 a 1962 — as bases da
interpretação sobre a economia do pais, difundidas por esta corrente teórica e política ao
longo de toda a sua trajetória. Busca ainda, identificar o processo percorrido pelo Partido
na formulação de sua interpretação sobre a situação de dependência da economia
brasileira.
A pertinência deste estudo esta no fato de, na atualidade, o Brasil experimentar,
pela primeira vez em sua história, um governo central que tem nas organizações de
esquerda e no movimento social sua origem e sua principal base de influência. Essas
organizações têm na contestação a. política de subserviência as nações imperialistas
aplicadas pela elite nacional, sua marca indelével.
As criticas desenvolvidas por tais organizações englobam diversos campos do
cotidiano do povo, mas tem na economia seu solo mais fértil e sensível, especialmente as
conseqüências da condição de dependência do pais, para o bem estar da população. Entre
estas, destaca-se o baixo poder de compra dos salários e a permissão da remessa dos
fabulosos lucros das empresas estrangeiras para o exterior, enquanto importantes demandas
sociais permanecem sem serem atendidas.
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Dentre as diversas organizações e na condição de membro ativo do atual governo,
encontra-se o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o partido mais antigo em atividade no
pais, somando neste ano (em 2006), 84 anos de existência.
0 tema e o período foram escolhidos por guardarem fortes ligações com a
atualidade. 0 Brasil é um pais dependente do mercado capitalista mundial e da ação
imperialista, em especial a patrocinada pelos Estados Unidos da América (EUA), tanto
hoje quanto naquela época; esta dependência constitui-se em um condicionante importante
para a consecução, ou não, de um projeto soberano de desenvolvimento.
Na medida que o esforço para a efetivação deste projeto integra as resoluções do
partido, é fundamental entender como o PCdoB interpreta a situação de dependência do
pais, para dai localizar a coerência das propostas apresentadas à sociedade, tanto do
período a ser analisado, como as da atualidade.
Nos documentos do PCdoB é recorrente a interpretação da economia brasileira
como sendo de um capitalismo dependente. Nas resoluções da 9a Conferência Nacional
realizada em 2004, esta formulação aparece como uma das razões do atraso econômico e
politico em que o pais se encontra e conseqüentemente, da retomada do debate sobre os
rumos alternativos ao desenvolvimento nacional. Esta opinião aparece assim no texto da
resolução:
(..) Na última década agravou-se, sobremodo o impasse histórico brasileiro,
em razão da aplicação do projeto ultraliberalizante e desnacionalizante,
intensificando o movimento de ampliação do endividamento externo. O efeito
cumulativo de ciclos de dependência cada vez mais profiindos e de extrema
concentração de renda gerou a crise atual manifestada pela contradição entre
duas tendências: uma definida pelo anseio de soberania nacional,
desenvolvimento econômico e progresso social, respaldada em crescentes
aspirações democrática e popular e, outra definida pelo projeto neoliberal,
consumado pelo pacto de setores da classe dominante tradicional que se
submeteram as imposições de poder do império hegemônico e dos círculos
financeiros centrais (..).`

Portanto, o desafio proposto é identificar ao longo de documentos partidários
estudados, o significado e a dimensão do conceito de dependência para o partido. E
como este contribui ou não para o melhor entendimento sobre a vida econômica da
nação.

I - Um novo tempo para o Partido — Buscar o êxito do governo Lula na consecução de um projeto
democrático, nacional e desenvolvimentista. 9° Conferência Nacional — Resolução Política do PCdoB.

Brasilia, junho 2004, p 9.
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1.2 - OBJETIVOS
1.2.1 — Objetivo Geral

0 objetivo central deste trabalho é interpretar a influência que o conceito de
dependência tem na formação do pensamento econômico do PCdoB e suas conseqüências
nas lutas desenvolvidas por esta organização política ao longo do período assinalado.

1.2.2 — Objetivos Específicos

Para consecução do referido trabalho ter-se-á como objetivos específicos: a) tragar
um panorama sobre o desenvolvimento do marxismo e do movimento comunista no Brasil;
b) localizar no pensamento econômico latino-americano os paralelos e as influências nas
formulações do Partido Comunista do Brasil.
1.3 — 0 Método

Para que o trabalho atinja seu objetivo adotaremos o materialismo histórico como
método. Tal escolha está fundamentada na necessidade de se fazer uma ligação coerente
entre as determinantes históricas constitutivas do período em observação, com os
elementos que compõem, orgânica e estruturalmente, a formação e as formulações
políticas do partido. A relação, dialeticamente construída, entre os dois aspectos que
consubstanciam o pensamento partidário e a leitura, metodologicamente tratada, do que
dele se projeta sobre a realidade econômica brasileira e latino-americana, permitirá que se
alcance a compreensão sobre a influência do conceito de dependência na formação do
Partido.
Mas não basta dizer qual será o método, é necessário explicar porque o mesmo
contribuirá para o êxito do trabalho, pois em seu transcorrer será desenvolvida uma análise
sobre o grau de apreensão pelo partido do conceito de dependência, desenvolvido A. luz do
marxismo e do partido comunista, um defensor e difusor desta teoria. Para tal faz-se mister
compreender o processo de edificação por Marx do materialismo histórico, quanto método
e, portanto, construtor de categorias e conceitos novos.
Ter-se-á de entender que a superação do sistema desenvolvido por Hegel
promovido por Marx, segue os critérios característicos do próprio método. Marx parte de
uma avaliação critica do conhecimento produzido até então, desenvolvendo-o,
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considerando e incorporando o entendido como importante e necessário, e reconstruindo
em outras bases, o avaliado como ultrapassado.
Para Marx, o amadurecimento do Materialismo enquanto corrente filosófica passa
pela superação do idealismo de Hegel e da "Metafisica Materialista", a qual este
denominava de vulgar, incluindo a visão de L. Feuerbach. Este último possui o mérito
histórico de ter rompido com o idealismo e, portanto, inspirado a muitos teóricos, inclusive
o próprio Marx.
O materialismo é uma das correntes filosóficas que procuram responder a incógnita
entre o ser e o pensar, entre a natureza e o espirito, "I,Qué es lo primero: el espiritu o la
natureza?" 2 . Esta corrente assumia a primazia da natureza sobre o espirito, sendo a
construção do pensar e da consciência subordinada à existência material do ser. Mas,
mesmo entre os partidários desta corrente havia aqueles que, segundo Marx, a falseavam e
permitiam a perpetuação de interpretações estranhas a ela.
A vulgaridade deste "velho materialismo" esta relacionada a três fatores, segundo
Marx e Engels:
"1 - Que este materialismo era predominantemente mecanicista" e não levava
em conta os últimos progressos da química, da biologia e da teoria elétrica da
matéria; 2 - No velho materialismo não havia um caráter histórico nem
dialético (senão metafisico, no sentido antidialético) e não mantém de forma
alguma coerência com todos os critérios de evolução; 3 - Neste concebia a
essência humana em abstrato e não com um conjunto de relações sociais,
concretas e determinadas no plano histórico, razão pela qual não fazia mais
que interpretar o mundo, quando na realidade se trata de transformá-lo, quer
dizer, não compreendia a importância da atuação revolucionária prática ".3

A partir desta compreensão do materialismo, da composição com a dialética
Hegeliana e dos ensinamentos sobre o trato analítico das leis históricas que independem da
vontade e da consciência do homem, Marx processa a principal e mais profunda mudança
na filosofia do séc. XIX e rompe com o sistema Hegeliano de análise, superando-o.
Segundo Ilienkov4 o ponto crucial da ruptura de Marx com Hegel está "na maneira
como compreendiam o concreto" pois é aqui que aparece nitidamente a oposição entre a
dialética idealista de Hegel e a dialética materialista de Marx. E é especialmente na
interpretação de ambos, sobre o papel da economia na evolução da consciência, que este
debate se desenvolve.
LENIN. Vladimir I 0 Materialismo Filosófico. In: Calos Marx, Breve esbozo Biográfico Com una
exposicián del Marxismo. In: Obras Escogidas, Tomo I. Moscou, 1981. Ed progresso. Pg 29.
3 Ibidem pg 30.
4 ILLIENKOV, E. Elevarse de lo abstracto a lo concreto. In: El capital, teoria, estructura y método. Tomo 1,
edição.

2
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Tanto Hegel quanto Marx entendem o método que se eleva do abstrato ao concreto
como o correto para a constituição da totalidade. Ambos identificam no concreto o espaço
onde os fenômenos evoluem transformando-se mutuamente.
Porém, para Hegel este concreto mutável é o "mundo dos espíritos", um ambiente
que está encerrado dentro da mente humana, onde "a consciência (...) compreende em si
mesma os recursos de seu próprio desenvolvimento". Somente no "concreto espiritual" os
fenômenos são capazes de se determinarem, estão integrados uns com os outros, são
incapazes de manter suas funções e formas se retirados deste, funcionam como "membros
de um organismo vivo" 5 quando amputados.
Hegel entendia a natureza como uma abstração onde os fenômenos não se
interagem, nem se transformam, estão dispostos uns do lado dos outros, repelindo-se
mutuamente. Neste quadro, a economia que pertence ao mundo das abstrações, "não é um
sistema de interação entre os homens e as coisas em desenvolvimento histórico que pode
ser compreendido como uma esfera efetivamente concreta. A economia não é mais que
uma das numerosas manifestações do "espirito concreto", quer dizer, uma manifestação
abstrata de uma natureza do homem mais elevada" 6 .
Portanto, não pode partir dos fenômenos econômicos o processo de evolução da
consciência do homem, sendo assim, não pode ser a economia uma ciência autônoma. A
realidade jurídica (o direito, o concreto supremo), é o único caminho para que todos os
extremos abstratos da esfera econômica encontrem sua solução.
Marx, por sua vez, entende que de fato é no concreto que a dialética e as leis
incontroldveis da história agem para o processo de amadurecimento da consciência do
homem, mas, este concreto é a vida real, a natureza em toda sua totalidade. E neste espaço,
no concreto vivido, que o homem, ao interagir com a natureza através do trabalho,
modifica-a e a si mesmo, satisfazendo as suas necessidades e a de seu grupo, adquirindo
sua consciência social, assumindo a condição de ser social. Consciência e condição que
evoluem na medida a convivência em sociedade amadurece, tornando-se mais complexa.
Este concreto é uma totalidade, "uma síntese das múltiplas determinações". Um
espaço onde os diversos fenômenos estão dispostos historicamente e interagem entre si,
transformando-se mutuamente.
Dentre os fenômenos que compõe a totalidade, os econômicos apresentam-se para
Marx como os mais importantes. Pois é a partir das relações econômicas, onde o trabalho é
5
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uma das categorias fundantes, que se entende a evolução da consciência do homem.
justamente nas relações entre as determinantes do mundo do trabalho, nas relações de
produção, que se encontrará o dínamo deste amadurecimento.
No Manifesto do Partido Comunista de 1848, Marx expôs o elemento dinâmico da
história: "A história de toda a sociedade, até hoje, é a história da luta de classes". 7 Ou seja,
é a contradição existente entre os dois principais atores do processo produtivo, os
possuidores dos meios de produção e aqueles que possuem apenas a força de trabalho, que
definirá o ritmo e o rumo da história.
Marx entende que para se interpretar corretamente o processo de desenvolvimento
da sociedade capitalista e da consciência do homem que nela se reproduz, é necessário
identificar no concreto vivido aquela determinação que melhor representa a complexidade
da realidade objetiva, para dela poder-se elevar ao concreto pensado, a totalidade
reconstituida pelo pensamento.
Já no prefácio da Critica A. Economia Política, Marx adverte: "o leitor que me quiser
de facto seguir terá de se decidir a ascender do singular para o geral". 8, ou seja, terá este de
acompanhar seu raciocínio, que partirá do especifico, da determinante historicamente
constituída (singular), ao concreto pensado, a totalidade reformulada (geral). Já no inicio
de "0 Capital" o autor apresenta a categoria anfitriã, da jornada, a mercadoria, dizendo: "A
riqueza das sociedades em que domina o sistema de produção capitalista se apresenta
"como uma imensa acumulação de mercadorias". A mercadoria em si é a forma elementar
da riqueza." 9
Porém, Marx s6 pôde partir da mercadoria para o entendimento da complexidade
da sociedade capitalista porque já a compreendia como uma categoria histórica e entendia
os múltiplos papéis desta categoria para o processo de edificação de uma analise sobre o
capitalismo, que permitiria entende-lo e transforma-lo. E somente o método corretamente
aplicado permite o entendimento do todo a partir do especifico, "significa o descobrimento
de uma conexão dialética entre um elemento e a totalidade, entre um embrião não
desenvolvido e o sistema desenvolvido em funcionamento". 1°
MARX, K e ENGELS, F, Manifesto do Partido Comunista. In: Obras escolhidas em três tomos. Tomo
1.Moscou, 1982. Pg 106, 107 Editora Progresso.
8 MARX, K. Prefácio Para a Critica da Economia Política. In: Obras Escolhidas em três tornos. Tomo 1.
Moscou, 1982. Editora Progresso. Pg. 529.
9 MARX, Carlos. El Capital — Critica de la economia política. Volumen I. México-DF, 1950. Pg 85-86.
Edicioncs Fuentes Cultural.
KOSK K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro, 1976. Editora Paz e Terra..pg 164
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As categorias são fenômenos compostos por fatos históricos nelas codificados,
logo, tem sua função determinada pelos eventos que as cercam e as constituem. Mas não se
pode esquecer: se elas são componentes intrínsecas de uma conexão dialética entre a parte
e o todo, no processo de edificação da totalidade, elas também vão ter suas propriedades
alteradas, podendo assumir funções mais complexas no transcorrer do processo ou manter
sua condição e ter sua função explicativa secundarizada na medida que avança a história e
outras categorias vão assumindo uma importância maior, porém não perdem suas
propriedades fundantes. 11
As categorias funcionam para Marx com a mesma inflexibilidade que as leis
naturais. 12 Servem para auxiliar na compreensão do sistema produtivo em que estão
inseridas, mas deixam de contribuir para este fim na medida que o sistema em análise é
superado e surgem novas categorias próprias do novo sistema.
nivifios comenta que a categoria tem como característica a de se referir ao que é
essencial a todos os fenômenos, sendo esta a sua principal diferenciação com os
conceitos ° . Para este autor, os conceitos, refere-se is propriedades essenciais que
caracterizam um determinado grupo de fenômenos.
Silva entende que uma categoria, especialmente a econômica, funciona como um
axioma "um axioma é algo que se postula e se afirma dogmaticamente. Um sistema lógico
pode, por exemplo, partir de um axioma" (...) "Se se postula um axioma logo, a partir dele,
se deduz todo o resto do sistema." 14
As categorias são as ferramentas que permitem a um cientista social melhor analisar
seu objeto de pesquisa, por isso que Marx parte da categoria mercadoria para melhor
entender a sociedade capitalista. A mercadoria funcionou para ele como um axioma, que
permitiu reconstituir, analiticamente, toda a complexidade da sociedade capitalista, "com
No Método da Economia Política Marx expõe assim esta dupla relação da categoria com o concreto: "As
categorias mais simples são a expressão de relações nos quais o concreto pouco desenvolvido pode ter se
realizado sem ainda haver estabelecido a relação ou relacionamentos mais complexos, que se acha expresso
mentalmente na categoria mais concreta, enquanto o concreto mais desenvolvido conserva a mesma categoria
como uma relação subordinada"( MARX, K. 0 método da Economia Política. In: Os pensadores. Rio de
Janeiro, 1973. Ed abril Cultural)
12 SILVA, L. Sobre el método em Marx, Apêndice I. In: Anti-Manual: Para uso de marxistas, marioólogos y
mandanos. Monte Avila Editores, CA. Pg 180.
13 TRIVISIOS. Augusto N. S. Bases teórico-metodológicas preliminares da pesquisa qualitativa em ciências
sociais. In: Cadernos de Pesquisa Ritter dos Reis — V. 4. Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas
Ritter dos Reis. Pg. 114 e 115.
14 SILVA, L.. lbdem op cit. Pg 182.
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uma categoria geral acerca de uma sociedade concreta, uma sociedade que está a vista, ai
na nossa frente" 15 .
Na medida que se compreende o processo desenvolvido por Marx, de identificar na
categoria mercadoria os fenômenos essenciais do sistema capitalista e entender o caminho
por ele percorrido, até chegar ao entendimento do funcionamento da sociedade capitalista,
encontrar-se-d, especialmente ao se analisar um dos fenômenos do modo de produção
capitalista, as relações econômicas entre nações desigualmente estruturadas, as bases da
formação do conceito de dependência, que é o conceito chave deste trabalho.
Neste momento é importante lembrar um dos questionamentos de Rosa
Luxemburgo: 0 que é Economia? Este é um questionamento que aflige a muitos em todos
os campos das ciências sociais. É comum se encontrar explicações compartimentadas e
ideologizadas.
Aqui ficará claro que a visão difundida pelos economistas representantes da atual
ordem política e ideológica, a capitalista, não será adotada. A começar pela discordância
com a insistência destes em prover às "coisas" vida independente da do homem. Estas, na
visão dos economistas burgueses, se deslocam, tem humor e subordinam o homem. Quanto
menos tangiveis são essas coisas, mais independentes são dá vontade humana.
A lógica de humanização das coisas, como explica Kosik, é um artificio dos
condutores do sistema capitalista na tentativa de deixar o homem escravo destas e, portanto
incapazes de interferir na vida das mesmas. 16
0 economista burguês, especialmente aquele que se atribui a tarefa de entender e
explicar a economia, pretende impedir que o fruto de sua atividade seja completamente
difundido e compreendido. Assume uma postura ideológica de negar o já descoberto antes
dele por autores que não pertençam a sua corrente de pensamento e escondem a totalidade
do resultado de seus estudos, assumindo uma postura política e ideológica de manter a
maioria da população alheia e ignorante sobre o seu papel no processo de desenvolvimento
dos fenômenos econômicos.
Em Rosa Luxemburgo é dito que, o ímpeto para compreender o funcionamento da
economia e evitar que o resultado de tal estudo seja de conhecimento geral, foi a principal
arma da burguesia para tomar o poder dos senhores feudais. Esta preocupação se manteve
SILVA, L.. 1bdem op cit. Pg 180
Para Kosik esta relação e vista assim: "Na economia capitalista verifica-se o reciproco câmbio entre
pessoas e coisas, a personificação das coisas e a coisificação das pessoas. As coisas se atribuem vontade c
consciência, e por conseguinte o seu movimento realiza-se consciente e voluntariamente, e os homens se
transformam em portadores ou executores do movimento das coisas" Ibdem. Op.cit.pg 185.
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nas mentes de seus ideólogos na necessidade de manter o poder e impedir o avanço do
proletariado. Direcionando o Estado de acordo com seus interesses crescentes de
acumulação e de difusão das opiniões ideologicamente constituídas, entorpecendo qualquer
reação.
Portanto, coube ao proletariado a tomada desta ciência como um instrumento
importante para derrotar a burguesia e inverter a correlação de forças, construindo assim
um novo processo produtivo e conseqüentemente uma nova ciência para seu estudo. I7
0 próprio Marx via a economia política burguesa como limitada. Ele afirma que ela
"vê como se produz por dentro das relações de produção capitalista, mas não vê como se
produzem essas relações mesmas". 18 Mas, apesar de tal opinião, ele não negligenciou as
descobertas dos pensadores burgueses e assimilou muito do conhecimento produzido em
seus estudos. As obras Smith - A riqueza das Nações - 1776 e Ricardo - Princípios da
Economia Política e Tributação — 1821, que foram as mais estudadas pelo autor de "0
Capital", expressam este procedimento.
Porém, o entendimento de que a economia era mais do que fluxo de mercadorias e
sim o estudo das relações humanas, de produção e reprodução que se efetivavam para que
a mercadoria circulasse, fez com que Marx compreendesse o movimento econômico como
o determinante em última instância do processo histórico. Por esta razão Marx pode
realizar um estudo mais completo da história da humanidade, e em especial, da moderna
sociedade erguida sobre o modo de produção capitalista.
Entende-se que a economia é antes de qualquer coisa o resultado das relações
humanas em uma sociedade, uma ciência social. Como afirma Kosik:
"A economia não é simplesmente a produção dos bens materiais é a totalidade
do processo de produção e reprodução do homem como ser humano social. A
economia não é apenas produção de bens materiais é ao mesmo tempo
produção de relações sociais dentro das quais esta produção se realiza -.
,

Em Rubin a definição de "economia política" está diretamente relacionada ao modo
de produção analisado. Para ele a economia trata efetivamente das relações de produção
edificadas dentro de condições políticas, sociais e técnicas inerentes ao processo produtivo
de molde capitalista. Marx rejeita a hipótese de que as condições técnicas do processo
produtivo fosse o objeto de estudo da economia política, sendo seu principal objetivo
"descobrir as leis de origem e desenvolvimento das formas sociais assumidas pelo processo
17

LUXEMBURGO, R. ¡,Que és la economia?. In: Obra escogidas. Tomo II. pg 8 - 52

MARX, K. "Archive", vol. II. In: KOSIK, K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro. 1976. Editora Paz c
Terra. Pg173. Nota de rodapé.
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de produção técnico e material a um dado nível de desenvolvimento das forças
produtivas" 20 .
Por fim, entende-se que a economia política clássica tem seu limite à medida que
seus pensadores estão ideologicamente comprometidos com a burguesia industrial e seus
interesses, portanto se restringem a analisar os aspectos técnicos do processo produtivo, e
entende como dadas as formas sociais que estes aspectos tomam, esta economia política
não enxerga além do modo de produção capitalista.
Esta é a grande distinção entre a limitação da economia burguesa e a amplitude dos
ensinamentos sobre a critica A. economia propiciada por Marx. Necessariamente será aqui
assimilado o entendimento desenvolvido pelo filósofo alemão, o de que a economia antes
de qualquer outro fenômeno deve estudar as relações sociais que ocorrem dentro do
processo de produção na sociedade capitalista.
A pesquisa de materiais documentados foi parte essencial para o êxito deste
trabalho. Portanto, foi necessário buscar documentos no período de 13 a 22 de fevereiro de
2005 em São Paulo. Foi realizada uma pesquisa preliminar na Biblioteca Diógenes Arruda
na sede do Comitê Central (CC) do PCdoB, onde foram encontrados os originais da revista
teórica e política "Problemas", datadas de 1946 a 1956. Também foram coletadas
informações e documentos no Centro de Documentação e Memória da UNESP (CEDEM),
onde foram localizados microfilmes e os originais dos periódicos "A Voz Operária" e
"Novos Rumos", onde estavam contidas as teses e resoluções do IV e V Congressos do
partido comunista, então PCB, além de um suplemento especial sobre a "Inflação no
Brasil" de 1958.
As opiniões e textos sobre método foram extraídos, em sua grande maioria, do
grupo de estudo sobre o método marxista de análise, organizado e orientado pelo professor
orientador deste trabalho. A bibliografia foi complementada com obras encontradas na
Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, no acervo do professor
orientador e do autor desta monografia

KOSIK, K. Op.cit. pg 173
RUBIN, I. Isaak, Ensayos sobre la teoria marxista del valor. Cadernos de pasado y presente. Mexico. 1982.
Ediciones pasado y presente. Pg 88.Tradução própria.
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2. A DEPENDÊNCIA E 0 PENSAMENTO LATINO AMERICANO
America, não invoco o teu nome em vão.
Quando sujeito ao coração a espada,
Quando agüento na alma a goteira,
Quando pelas janelas
Um novo dia teu me penetra,
Sou e estou na luz que me produz .
Vivo na sobra que me determina,
Durmo e desperto em tua essencial aurora:
Doce com as was, e terrível,
Condutor de açúcar e o castigo,
Empapado em esperma de tua espécie,
Amamentado em sangue de tua herança
(Antérica, não invoco o teu nome em vão - Pablo Neruda)

O Conteúdo deste trabalho tem como principal objetivo identificar no conjunto de
formulações desenvolvidas pelo Partido Comunista do Brasil as influências que,
consequentemente desembocaram em ações políticas, do conceito de dependência

formulado pelo pensamento latino americano na primeira metade do século XX.
Porém, como descrito no método, parte contida no capitulo anterior, tal conceito
não poderia ter surgido apenas de uma simples interpretação da realidade brasileira e
latino-americana. Possui na sua constituição uma teoria que o sustenta e que lhe di
aplicabilidade analítica.
A teoria da dependência está longe de ser um consenso entre os economistas e os
intelectuais que se dedicam a estudar o capitalismo e em especial os países que estão
localizados na periferia do sistema. Mas mesmo causando grandes controvérsias, tal
perspectiva de observação do processo de desenvolvimento do modo de produção
capitalista e o papel das nações periféricas nele contido, alcançou entre as décadas de 50 e
70, um grau elevado de credibilidade.
0 conjunto dos argumentos e "provocações" contidos na fundamentação da "teoria
da dependência" e que estão condensados no conceito dela emanado, tem no pensamento
critico latino-americano e no marxismo, suas principais raizes.
Ouriques afirma que não foi propriamente o marxismo que deu o tom critico ao
referido pensamento. Esta postura vem bem antes da difusão desta "ciência" no continente.
Esta presente na luta de Simon Bolivar e de José Marti e em muitos outros. Mas os
ensinamentos do filosofo alemão serviram "para consolidá-lo, por meio do
desenvolvimento de estudos históricos, da elaboração de categorias de análises

e na

manutenção de uma vida polêmica, tanto entre acadêmicos como no seio do movimento
social". 21
21

OURIQUES, Nildo D. "La teoria marxista de la dependência: una historia critica". Tese de Doutoramento
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O período de debates e discussão sobre a nova teoria foi, segundo Ouriques, o
ponto máximo de amadurecimento deste pensamento. "Pela primeira vez na America
Latina as melhores tradições criticas se encontravam com o marxismo para interpretar, e o
que é melhor para transformar a realidade latino-americana". 22
Por conseguinte, entende-se que esta teoria só pôde ser concebida "porque a
reflexão critica e o pensamento social latino-americano caminhavam juntos com um amplo
movimento politico de índole e conteúdo Portanto, "a teoria da dependência só
foi possível em razão do ascenso das lutas populares que manifestaram na America Latina
a partir dos anos 50". 23
Dentro desta conjunção de fatores politicos, teóricos e históricos que adubaram o
germinar desta nova ótica de análise da realidade da periferia do sistema, Ouriques
apresenta as três fontes constitutivas da "Teoria da Dependência":
I - "0 pensamento critico latino-americano deste Mariategui, de forma mais
acabada, porém incorporando Bolivar e Marti e todas as lutas de libertação
levadas a cabo na América Latina, com óbvias influencias da revolução
Cubana e em menor escala a nicaragüense; 2 - A critica as formulações da
CEPAL como corpo teórico que pretendia explicar as raizes do atraso latinoamericano para proporsaídas, supondo sua superação; 3- No debate entre as
esquerdas, a critica ao reformismo expressados nas posições dos partidos
comunistas e ao caráter do ascenso das lutas populares a partir da segunda
metade dos anos cinqüenta e inicio dos sessenta, que se chocavam com a
dominação burguesa em escala mundial, mas que porém não possibilitavam a
tomada de poder das classes populares "24

Destas fontes extraem-se o caráter critico e também apaixonado da "teoria".
Alguns, equivocadamente, atribuem a esta "paixão" a percepção de ser a dependência mais
uma ideologia do que uma teoria, como sera visto mais à frente. Porem, se for levado em
consideração que não se pode fazer política e nem muito menos desenvolver uma teoria,
sem crer no que se está propondo, tal tentativa de desmerecer a validade da dependência
como teoria cai por terra.
As fontes constitutivas apresentadas formam não apenas parte da teoria, mas
também um conjunto, dialeticamente relacionado, de observações e análises que tem como
centro catalisador as elaborações econômicas desenvolvidas pela CEPAL.
UNAM. México-DF. 1995. Pg. 16. Tradução própria.

Ibidem. Pg 17
Ibidem. Pg 20
24 Ibidem.
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No tocante as criticas aos Partidos Comunistas (PC's), estas são identificadas como
continuidade das disputas travadas no seio da Internacional Comunista, que teve na
America Latina a Sessão Sul Americana da IC (SSA-IC) como espaço privilegiado de
controvérsias entre os marxistas latinos.
O entendimento que se extrai desta fonte é de que se procurou "refundar" critica e
latinamente o marxismo, gerando a teoria da dependência. O que não pode ser esquecido
que a debilidade dos marxistas latinos não estava simplesmente relacionada a sua precária
leitura ou à influência dos PC's latinos na sociedade, mas principalmente ao momento do
desenvolvimento do marxismo em escala mundial. Tal aspecto será tratado mais adiante no
capitulo que desenvolverá a historiografia do marxismo no Brasil.
Ao pensamento critico latino se deve conceder, por mérito, a gênese desta teoria.
Como apresentado anteriormente, desta fonte advém o conteúdo politico e transformador a
que se propõe a Teoria da Dependência. No concernente à originalidade e ao ineditismo de
sua aplicação para a análise da realidade de nações subjugadas pelo imperialismo,
Ouriques apresenta como sendo Jose Carlos Mariategui, em sua obra "Punto de Vista AntiImperialista", o precursor desta teoria, pondo fim em uma "certa" disputa de paternidade.
Em relação a "elaborações desenvolvida pela CEPAL" ser o catalisador,
estimulante, do desenvolvimento da Dependência enquanto teoria é importante que se
deixe claro que tal influência foi criticamente assimilada.
Para os dependentistas, as formulações apresentadas por esta comissão eram
limitadas, principalmente no tocante a alternativa ao subdesenvolvimento das nações
periféricas e sua industrialização. Tal limite era decorrente do fato de identificarem dentro
da circulação de mercadorias, na deterioração dos termos de troca e nas "relações de
preço, „25 a raiz das assimetrias entre as nações. Entendiam a dependência apenas como
conseqüência de uma série de restrições externas que inibiam o desenvolvimento do
capitalismo nos países da America Latina.
A grande critica estava na não proposição pela CEPAL, de ruptura com o
capitalismo como um caminho factível e necessário para a superação da dependência. Ou
seja, o não entendimento de que a dependência é uma conseqüência intrínseca do
desenvolvimento do capitalismo em escala mundial e de que a condição
subdesenvolvimento das nações latinas é a conseqüência deste desenvolvimento e que
somente constituindo um modo de produção alternativo poder-se-á superar a dependência
25
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Apesar dessas criticas, a contribuição da CEPAL se estendeu por uma série de
outras formulações sobre a economia latino-americana, principalmente quando apresenta
novas propostas sobre "as políticas de industrialização, o papel do Estado, as reformas
estruturais, a teoria sobre a inflação, etc". 26
Seguindo esta mesma linha, de identificação das fontes constitutivas da Teoria da
Dependência, e focando na economia, será apresentado com base no Livro de Ricardo
Bielchowski, "Pensamento Econômico Brasileiro: 0 Ciclo Ideológico do
Desenvolvimentismo," 27 uma síntese das contribuições cepalinas para o entendimento e
formulação de políticas para a economia da América Latina.
Posteriormente, será apresentado uma panorâmica sobre dois dos principais
trabalhos sobre a dependência, a obra de Rui Mauro Marini, "Dialética da Dependência" e
a de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, "Desenvolvimento e Dependência na
América Latina."

2.1 — A CEPAL e sua contribuição

Em seu livro Bielchowski trata das múltiplas interpretações ideológicas sobre o
processo de desenvolvimento da economia brasileira. Este estudo visa "explicar

o

significado histórico do pensamento econômico brasileiro em suas ligações com o
movimento da própria história brasileira". 28 Ou seja, identificar a contribuição das diversas
correntes políticas e ideológicas que disputavam o poder politico nas décadas de 30 a 60,
quando, segundo o autor, se processou "o período básico de implantação do sistema
industrial brasileiro," 29 que serviu para o amadurecimento do pensamento econômico
brasileiro.
Seguindo a orientação do autor é importante detectar que o pensamento provindo
da CEPAL, principalmente na década de 50 e 60 possui um conteúdo marcadamente critico
às propostas liberais de desenvolvimento para o continente.
No pós-guerra, os liberais latinos, defensores do livre comércio, pregadores do
conceito ricardiano das vantagens comparativas, adoradores da tese da alocação eficiente
Ibidem.
BlELSCHOWSCHY. Ricardo. 0 Pensamento Econômico Brasileiro — 0 ciclo ideológico do
desenvolvimento. Rio de Janeiro. IPEA/INPES, 1988. 552 p.
28 Ibidem pg. 09
29 Ibidem pg. 05
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dos recursos via mecanismos de mercado, entendiam que cabia aos EUA garantir o
desenvolvimento do continente. E na ânsia de fazerem das nações latinas atraentes a
benesses, aplicavam via aparelho de Estado medidas econômicas controversas, mas que
agradavam as empresas e ao governo dos EUA, por mais que fossem estranhas A realidade
local.
Neste cenário a CEPAL, portanto, passa a ser uma importante trincheira de
combate a essas medidas "alienígenas" e constitui um inédito instrumental teórico a fim de
redefinir o paradigma de desenvolvimento dessas nações. E ao desenvolver, através de
Prebisch, o conceito de centro - periferia, de deterioração dos termos de trocas, e pela
interpretação estruturalista do processo de inflação, estabelece as bases da vindoura teoria
do desenvolvimento.
Para estabelecer definitivamente o confronto teórico com os liberais, os cepalinos
desenvolvem uma série de propostas e argumentos antiliberais, e com base nestes,
apresentam políticas alternativas ao receituário neoclássico de "equilíbrio estitico". 3°
A base da proposta estava na incapacidade de as fórmulas liberais solucionarem
quatro problemas tidos como estruturais nas economias subdesenvolvidas:
a) A deterioração dos termos de troca: o centro deste argumento está na disparidade
do desenvolvimento das técnicas produtivas entre os dois grupos de nações. Onde nas
nações mais ricas (centro), essa tecnologia se desenvolve mais rápido do que nas carentes
(periferia). Carência esta agravada pela matriz exportadora de recursos primários,
característica do segundo tipo de nação. Somado à ausência de investimento, dificultando
assim uma possível maturação tecnológica.
Mesmo que parte deste avanço tecnológico seja usufruído pelas nações periféricas,
se este for empregado prioritariamente no setor exportador de produtos primários a
conseqüência é uma redução dos preços destes no mercado internacional.
"A explicação que Prebisch dá a isto é de que no centro há elementos
monopolistas que não permitem que elevações de produtividade resultem em
queda de preços, enquanto na periferia, pelo contrário, o excedente de mão de
obra pressiona continuamente no sentido de declinio de salários e preços
resultando em transferência da elevação de produtividade ao centro. Prebisch
ligou este mecanismo à operação do ciclo econômico"!'

BIELSCHOWSCHY. Ricardo. 0 Pensamento Econômico Brasileiro — 0 ciclo ideológico do
desenvolvimento. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1988. Pg 15
31 Ibidem. Nota de rodapé.
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b) 0 desemprego: este é entendido como sendo "resultado do baixo crescimento da
demanda internacional por produtos primários e como determinante da deterioração dos
termos de trocas". Na tese de Prebisch e Singer o desemprego é considerado um fenômeno
estrutural e perene, explica portanto, as "pressões baixistas sobre o salário e preços de bens
primários" 32
c) Desequilíbrio estrutural da balança de pagamentos: sendo visto como "não
necessariamente da inflação e freqüentemente oriundo das especificidades dos países
subdesenvolvidos em processo de rápida industrialização," 33 cuja única alternativa era a
própria industrialização.
d) "Vulnerabilidade a ciclos econômicos resultantes da especialização em
atividades de exportação", ou seja, a dependência ao mercado externo.
Além destes pontos de confronto com a teoria liberal de desenvolvimento, a
CEPAL apresentava, como fundamental ao efetivo desenvolvimento das suas propostas, a
intervenção direta do Estado, sendo este conduzido por um processo amplo e complexo de
planejamento a longo prazo.
"0 planejamento era visto como um procedimento indispensável a
racionalização de um processo de industrialização espontâneo e anárquico
que, subitamente, teria passado a ocorrer nas estruturas produtivas atrasadas
das economias do continente
". 34

Seguindo o esquema de Bielschowsky, serão percorridos os sete aspectos
fundamentais do sistema cepalino e deste poder-se-á concluir que, mais do que meras
propostas protecionistas, a CEPAL desenvolveu uma teoria de desenvolvimento industrial
em condições problemáticas. Utilizar-se-á livremente as expressões trabalhadas pelo autor
na tentativa de se abarcar mais amplamente o exposto.
I - "Caracterização do subdesenvolvimento como uma condição da pertferia".

35

0 conceito fundamental trabalhado pela CEPAL é o de "centro-periferia". Este é
aplicado para melhor descrever o processo de difusão do progresso técnico na economia
mundial. A medida que este ocorre de forma desigual, em decorrência da "divisão
Ibidem. Pg. 16
Ibidem.
34 Ibidem. Pg 17
35 Ibidem. Pg 18
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internacional do trabalho", tende a produzir distintos resultados em diversas partes do
mundo, ocasionando uma intensificação da heterogeneidade produtiva e um processo
concentrador de renda.
Este processo de contenção da difusão do progresso técnico por parte dos países
centrais, somado à aplicação concentrada nos setores exportadores dos países periféricos,
ocasionaram fortes disparidades endógenas na periferia. Acarretando, assim, fortes
conseqüências para a formação e migração da mão de obra nestas localidades. A CEPAL
localiza neste fenômeno uma variável importante na formação dos pregos dos produtos
exportados. 0 excedente de mão de obra intensifica o processo de redução dos preços
destes produtos em relação aos preços das importações, consubstanciando o conceito de
deterioração dos termos de troca.
A deterioração dos termos de troca consiste no aprofundamento das disparidades
entre dois pólos. "Há, portanto, uma tendência latente para o desequilíbrio, que se torna
mais aguda com a intensidade do desenvolvimento econômico". 36

- "Identificação de um processo de industrialização espontâneo e o significado
histórico a ele atribuido". 37

Os eventos econômicos e extra-econômicos que assolaram o mundo na primeira
metade do século XX - I e II Guerras e a crise de 29 - permitiram que as nações periféricas
experimentassem um surto de desenvolvimento sem precedente na história. Este
ineditismo se deve à diferenciação das etapas de maturação do capitalismo na periferia em
relação ao centro, principalmente no concernente à difusão do processo técnico.
A medida que estas "crises" restringiram a demanda nos países centrais de produtos
primários e conseqüentemente dificultaram a importação de manufaturados pelas nações
periféricas, estas foram conduzidas, de acordo com as limitações estruturais que lhes são
características, a industrializarem-se para atender a demanda de seus próprios mercados.
Esta fase é historicamente marcada pela mudança de estágio da economia latino
americana, da produção voltada para fora, pela voltada para dentro. Porém, as barreiras
estruturais endógenas — falta de capital, cadeias produtivas verticalmente incompletas, mão
de obra excedente e pouco qualificada, mercado de consumo restrito, base produtiva pouco
36
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diversificada, etc — proporcionaram uma dinâmica capitalista impulsionadora da
desigualdade.

III - "Industrialização na periferia vista como padrão de desenvolvimento sem

precedente e problemática

". 38

0 âmago da diferença do processo de industrialização pelos quais passaram os dois
grupos de nações é identificado por Prebisch como sendo a demanda e o desenvolvimento
das técnicas produtivas. Estas características determinaram profundamente o ritmo e a
forma do avanço capitalista na periferia.
Diferentemente dos países centrais, na periferia a demanda por produtos mais
elaborados era suprida por importações feitas pelos setores mais abastados da sociedade,
que por sua vez, obtinham seus recursos da exportação de bens primários. Esses setores
medida que atendiam a uma demanda externa acabavam tendo melhores oportunidades de
acesso As novas tecnologias.
Estas novas técnicas quando aplicadas nas nações periféricas para atender
exclusivamente aos interesses do setor exportador acentuavam a heterogeneidade regional
e qualitativa da produção. Este fenômeno fundamentou outro conceito cepalino, a
"heterogeneidade estrutural", situação esta que açambarcava um amplo excedente real

e

potencial de mão de obra.
Para os cepalinos quatro tendências decorreram desta dinâmica que dificultaram
ainda mais o processo de industrialização posterior.
a) 0 desemprego: três foram as causas do crescimento do desemprego decorrente
do processo de industrialização:
1- "A insuficiência de poupança e de acumulação de capital, que reduz a
capacidade de absorção do excedente de mão de obra, o que é agravado
pelas elevadas taxas do crescimento demográfico";
2- A aplicação de novas técnicas produtivas inadequadas As características
das economias periféricas, mas que são desenvolvidas nas nações centrais;
3- A baixa aplicação de investimentos na indústria de bens de capital que
grande absorvente de mão de obra;
38
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b) Deterioração dos termos de troca: fenômeno cíclico e crescente que tem corno
primeira conseqüência a ampliação das assimetrias entre os grupos de nação.
c) 0 desequilíbrio externo: dá-se pela desigualdade entre os preços da exportação e
da importação no mercado de trocas, sendo que os preços dos bens primários enfrentam
uma inelasticidade de demanda enquanto os preços dos bens de capital e de bens
intermediários são bem elásticos.
Como a demanda por bens primários cresce mais lentamente do que a demanda por
bens de capital e intermediários, haverá sempre um desequilíbrio e conseqüentemente uma
redução da capacidade de importação Segundo Prebisch esta é urna tendência crescente
até que estas nações concluam seu processo de industrialização.
d) Tendência à inflação: o processo de industrialização em economias pouco
diversificado cria uma série de desequilíbrios estruturais que resultam inevitavelmente, em
processo inflacionário.

IV - "A tese estruturalista sobre a inflação

". 3 9

Bielchowski ao introduzir este tema alerta para o fato de que a elaboração acerca da
inflação na AL não é uma produção exclusiva da CEPAL, é uma criação de urna série de
autores.
0 conceito básico desta tese é o desequilíbrio externo causado por problemas
estruturais das economias periféricas. Somente solucionando estas questões através de
ações planejadas e de longo prazo, a inflação poderia ser contida sem que causasse efeito
colateral.
Essa opinião ganhou grande repercussão por ter sido defendida pela grande maioria
dos desenvolvimentistas, principalmente no combate às políticas propostas pelos
defensores das teses estabilizantes, que são acusadas de recessivas e de não debelarem o
problema na sua raiz, permitindo o retorno da inflação em períodos subseqüentes
aplicação do receituário.

V- "A tese da substituição de importaçdo". 4°
Maria da Conceição Tavares foi a quem melhor sistematizou esta fase da
industrialização latina e brasileira, em especial, sendo que as bases teóricas utilizadas são
originadas da CEPAL, onde ela empregou boa parte de suas energias.
39
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Segundo Tavares, o termo "substituição de importação" foi aplicado para
"caracterizar um processo de desenvolvimento interno que tem lugar e se orienta sob
impulso de restrições externas e se manifesta primordialmente através de uma aplicação e
diversificação da capacidade produtiva industrial". 41
0 centro da análise desenvolvida pela autora é de que:
"a dinâmica do processo de desenvolvimento pela via da substituição de
importações pode atribuir-se em síntese, a uma série de respostas aos
sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através
dos quais a economia vai se tornando quantitativamente menos dependente do
exterior e mudando qualitativamente a natureza dessa dependência
" . 42

VI - "A proposta de planejamento da CEPAL". 43

Para Prebisch o planejamento, como conseqüência da elaboração de um plano de
desenvolvimento, é o mecanismo principal pelo qual as economias dos países periféricos
poderão superar as assimetrias existentes em comparação com as economias dos países

centrais.
Porém, este feito está condicionado A superação, por boa parte das administrações
públicas, dos entraves burocráticos desnecessários ao desenvolvimento e Aquilo que se
convencionou a chamar de vontade política dos governantes.
A CEPAL, com base em Prebisch, entendia que o planejamento é composto por três
aspectos diferentes e interligados:
"a) a concepção de um plano; b) a tradução deste plano em uma série de
medidas concretas e projetos específicos, e c) a organização administrativa,
que corresponde às duas tarefas anteriores e a execução e constante adaptação
do plano às mudanças de realidade 'Y'

VII - "A argumentação de Prebisch para o protecionismo baseado no modelo de

três setores". 45
A argumentação de Prebisch é fundamentada na ineficiência do desenvolvimento
espontâneo das economias latinas em decorrência do deslocamento do excedente de mão
de obra para setores de baixa produtividade, ocasionando uma redução salarial que
' Diversas acepções do termo "substituição de importações". In: TAVARES, Maria da Conceição. Da
substituição de importações ao capitalismo financeiro. RT. Ed. Zahar, 5a Edição, 1972. Pg 41
42 A dinâmica do processo de substituição de importação. Ibidem.
43 BIELSCHOWSCHY. Ricardo Op. Cit. Pg 31
44 0 planejamento e o funcionamento do sistema econômico. In: PFtEBISCH. fbidem Op. Cit. Pg. 75
45 BIELSCHOWSCHY. Ricardo. Op. Cit. Pg 32
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contaminaria os preços dos produtos exportados, ampliando a deterioração dos termos de
troca que conseqüentemente traria efeitos adversos as taxas de crescimento do pais.
Neste sentido, a solução apontada é a aplicação de tarifas alfandegárias e de
subsídios que equilibrem a balança comercial.
Bielschowschy diz que, apesar de Prebisch não afirmar categoricamente, a presença
do excedente da mão de obra como um setor especifico, ele sempre construiu sua
argumentação considerando-o em conjunto com o exportador e o industrial.

"A teoria de desenvolvimento em Prebisch e da CEPAL baseia-se, portanto,
numa economia de três setores, sendo que o desenvolvimento econômico tem o
sentido de absorção de mão de obra de atividades de baixa produtividade
media (..) por setores modernos.

Desta estrutura teórica fornecida pela CEPAL aos administradores públicos e
intelectuais da AL, várias foram as derivações. Desde criticas a tese da determinante
externa como causa do baixo desenvolvimento das forças produtivas capitalistas do
continente, até o aperfeiçoamento das conclusões contidas no todo da teoria cepalina, que
poderiam corroborar ou não com a tese central.
A teoria da dependência, uma dessas derivações, é a que mais se desenvolveu e
ainda hoje causa debates nos mais diversos círculos acadêmicos.
A análise sobre o processo e a dimensão da dependência brasileira e latinoamericana possui dois pólos bem definidos. Os trabalhos de Rui Mauro Marini, sendo a
"Dialética da Dependência" o mais conhecido no Brasil e o de Fernando Henrique Cardoso
e Enzo Faletto, "Dependência e Desenvolvimento na América Latino", representam estas
vertentes analíticas sobre a raiz do subdesenvolvimento do continente e do Brasil.
Procurar-se-d, em seguida, apresentar os elementos fundamentais, as principais
divergências e conclusões das respectivas teses.

2.2 - "Dependência e Desenvolvimento na América Latino"
Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, com seu livro "Dependência e
Desenvolvimento na America Latino", publicado em 1970 foi considerado por alguns

como sendo uma nova explicação sobre a dinâmica de desenvolvimento dos fatores
internos das referidas sociedades em processo de submissão. Para outros foi entendida corn
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uma construção acadêmica eclética e que não desvenda a real dinâmica do processo de
dependência.
0 texto de FHC se distanciou da análise desenvolvida pela CEPAL, por tentar
desenvolvê-la utilizando-se de conceitos e categorias tanto da economia, quanto da
sociologia, procurou demonstrar que estas estão integralmente ligadas e que se
complementam, na tentativa de realizar uma abordagem mais abrangente do tema, a
condição de subdesenvolvimento das economias periféricas.
A análise de Cardoso e Faletto inicia-se ao identificar na sociedade brasileira e
latina da década de 50 uma certa euforia com a possibilidade de desenvolver
autonomamente suas indústrias e suas instituições capitalistas. Identifica que esta euforia
tinha bases reais e que estas foram propiciadas por fatores externos e internos, econômicos
e extra-econômicos.
Os fatores externos extra-econômicos e econômicos são as I e II Guerras e a crise
de 1929 e suas conseqüências para o processo de industrialização dos paises periféricos,
sendo a necessidade de suprir uma demanda interna, que outrora era atendida pelas
importações e segundo a necessidade de se garantir a acumulação das empresas
exportadoras, que não vinham conseguido exportar o mesmo que no período anterior em
decorrência das restrições a importações levantadas pelas nações centrais, como
conseqüência do período recessivo pelo qual passavam.
A grande questão abordada no livro está relacionada ao porque depois do período
exitoso da substituição de importações de bens de consumo e intermediário, quando as
bases institucionais e estruturais se consolidavam, não foi possível dar o salto qualitativo
necessário e passar a produção de bens de capital, cujas vantagens são inúmeras, sendo a
capacidade de absorção de mão de obra, maior dinamicidade da cadeia produtiva e o
desenvolvimento tecnológico voltado para o consumo interno, algumas delas.
Segundo o texto, a baixa diversificação do setor exportador, a desigualdade na
distribuição de renda e a participação crescente do capital estrangeiro nas economias

latinas são "os fatores que alteraram as hipóteses apresentadas pelos economistas no que se
refere a condições para o desenvolvimento auto sustentado e autônomo". 47 Porém o autor
não considera estes elementos suficientes para explicar a inversão de rota, pois, a estes
foram dadas respostas econômicas, tais como uma nova política no trato com o comércio
CARDOSO, Fernando H, FALATTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Rio de
Janeiro: Zahar, 1970. Pg 13
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internacional, programas de financiamentos ou subsídios como forma de se manter preços,
porem estas não surtiram efeito.
A consequência mais sentida com este surto de desenvolvimento foi a de
surgimento de uma elite remodelada e mais madura que soube construir alianças com os
setores tradicionais e com os novos. Evitando que, aquelas que poderiam ser mudanças
estruturais do sistema social e politico, passassem a ser um processo pacifico de transição
de uma produção voltada exclusivamente para fora, para um processo produtivo que passa
a ter o mercado interno também como referência.
Os autores procuram desenvolver ao longo de suas análises uma nova abordagem
sobre o desenvolvimento econômico e social do continente. Criticam a apreciação dualista
e estanque de possibilidade de desenvolvimento e apresentam com sendo real e possível
observar que os setores, tradicionais e modernos da economia coexistem dentro do modelo
de industrialização adotado, se complementando mutuamente.
Neste sentido, eles entendem que a questão central não está somente no "caráter da
estrutura social de urna determinada sociedade, mas principalmente no processo de sua
formação e também na orientação e tipo de atuação das forças sociais que pressionam para
mantê-la ou para modificd-la". 48
Por esse prisma, entende-se que mesmo que haja um certo grau de desenvolvimento
nestes países não necessariamente se detecte uma diminuição da dependência e um
deslocamento do sistema econômico da periferia para o centro". 49
Esta interpretação permite que se afaste das mentes dos analistas a tese propalada
de que bastaria seguir os passos dados pelas nações centrais que os Estados periféricos
alcançariam a condição de desenvolvido, o chamado efeito demonstração.
Nega-se que a situação de subdesenvolvimento seja mero problema cronológico e
que a insistência em aplicações de fórmulas e de alocações de recursos estranhos As
necessidades nacionais tendam a ocasionar um maior atraso no processo de soluções das
assimetrias existentes. Porém há de se tomar cuidado em imputar a este fator toda a causa
dos problemas localizados na periferia, pois estariam voltando a análise da determinante
externa como causadora de todos os males.
0 efeito demonstração deve ser entendido como estando subordinado à apreciação
geral sobre o comportamento, as características e o modo de relação entre os grupos sociais
no plano nacional, que por suposto dependem do modo de vinculação destes ao sistema
48
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econômico e aos blocos politicos internacionais que podem produzir conseqüências
dinâmicas nas sociedades subdesenvolvidas.

"Dessa maneira considera-se o desenvolvimento como resultado das intenções
de grupos e classes sociais que tem um modo de relação que lhes é próprio e.
portanto, interesses materiais e valores distintos, cuja oposição, conciliação ou
superação dá vida ao sistema sócio-econômico .•50

Ao desenvolver os questionamentos sobre os mecanismos que operam ao longo da
formação histórica das estruturas sociais existentes na América Latina, procurando
localizar o desenvolvimento econômico como conseqüência das relações entre as classes
sociais, afastando hipóteses espontaneistas, os autores também afastam do centro do
processo de formação das estruturas dependentes os fatores externos, sem negar-lhes a
devida importância, mas amenizando as sua primazia.
0 elemento norteador desta tese está na compreensão de que as nações
subdesenvolvidas não são homogêneas. A composição estrutural de cada uma é diferente
da outra. Essas diferenças são intrinsecamente determinadas pela relação, política ou
econômica que as classes locais possuem com os países centrais e politicamente
hegemônicos, com o mercado mundial
Há, portanto, entre os Estados constituídos inúmeras distinções, porém é necessário
entender que a situação de subdesenvolvimento se dá pela incorporação distintamente
estruturadas a um mesmo mercado, ocupando inclusive, posições distintas no seu interior.
A distinção entre as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas é formada por
uma série de variáveis, porém,

"tielo existe uma simples diferença de etapas ou de estágios do sistema
produtivo, mas também .funções ou posições dentro de uma mesma estrutura
econômica internacional de produção e distribuição. Isso supõe. por outro
lado, uma estrutura definida de relação de dominação"»

Dentro da percepção de que a vinculação entre o mercado mundial e os setores
produtores e consumidores foram sendo construídas historicamente, estes grupos sociais se
beneficiaram e fortaleceram-se, mantendo este vinculo e aprofundando-o na perspectiva de
manterem e ampliarem as sinecuras. Mantendo a produção voltada para fora, constituindose formas de dependência.
Ibidem. Pg. 22
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Nestas condições não bastariam mudanças quantitativas no âmbito da produção, ou
até mesmo medidas pontuais que ampliassem o escopo da industrialização destas nações.
Enquanto não se operassem mudanças estruturais que alterasse a correlação de forças no

comando da economia e da política, a tendência de ampliação da situação de dependência
se confirmaria.
A conclusão que Cardoso e Faletto chegaram é de que os dois aspectos que estão
envolvidos no processo de desenvolvimento — o social e o econômico — necessitam estar
ligados ao sistema mundial, A. medida que apenas um deles não consegue apresentar todos
os elementos, de forma adequada, que consubstanciam a relação de dependência.
Neste caso, a situação de dependência esta mais vinculada as formas de relação,
formação dos grupos sociais internos

e como estes se relacionam política e

economicamente com o exterior. Portanto, o grau de aproximação entre estes que
determina o nível do comprometimento da autonomia da nação.
"A dependência encontra assim não so expressão interna, mas também seu
verdadeiro caráter como modo determinado de relações estruturais: um tipo
especifico de relação entre classes e grupos que implica uma situação de
domínio que mantem estruturalmente a vinculação econômica com o exterior
(..). Portanto, a análise da dependência significa que deve considerá-la como
uma variável externa, mas que é possível analisá-la a partir da configuração
dos sistemas de relações entre as diferentes classes sociais no âmbito das
nações dependentes "
. 52

2.3 — "Dialética da dependência"

Rui Mauro Marini é um dos grandes expoentes do pensamento marxista sobre o
desenvolvimento dependente no Brasil e na America Latina. Ele desenvolve análise sobre
o processo de expropriação da mais valia produzida no continente pelas nações centrais,
tendo como tese central a da superexploração da mão de obra dos países periféricos e o
papel desta expropriação na sustentação das nações centrais do sistema imperialista
mundial.
Marini inicia o "Dialética da Dependência" chamando atenção para o método a ser
utilizado. Questiona os "marxistas" que se desviam da teoria e passam a cometer dois
erros: o primeiro, que ele identifica na história econômica seu principal terreno, onde o
resultado das análises rompe com a relação entre o concreto e o abstrato e acaba dando
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margem para "descrições empíricas que correm paralelamente ao discurso teórico sem
fundir-se com ele". 53 0 segundo desvio, o da "adulteração do conceito em nome de uma
realidade rebelde em aceitd-lo", 54 acaba causando um ecletismo em função destes
pesquisadores, por não conseguirem "adequar uma realidade a categorias que não foram
desenhadas para ela", acabam por utilizarem enfoques diversos na tentativa vã de
enriquecer seus pensamentos. Esta prática é atribuida em especial aos "sociólogos".
Segundo Marini, esta confusão se da ao tentarem explicar o capitalismo latinoamericano à luz das noções gerais do que vem a ser o sistema capitalista e, portanto não
observando a peculiaridade do desenvolvimento capitalista na América Latina Porém, para
melhor entendê-lo é necessário que este seja observado dialeticamente "tanto a nível
nacional como, principalmente, a nível internacional". 55
Na perspectiva de realizar um estudo adequado e que permita ter um entendimento
completo do processo percorrido pelas economias periféricas é fundamental que seja
rigoroso na aplicação das categorias marxistas e na sua mediação com a realidade Para
Marini esta dialética é que compreende a ortodoxia marxista.
Marini compreendia que a AL fora integrada ao mercado mundial desde o século
XVI, por hora da expansão comercial da Europa e desde o inicio já têm seu papel de
fornecedora de riquezas para as nações centrais bem definido. A revolução industrial
ocorrida especialmente na Inglaterra tem seu reflexo sentido pelo surgimento de novas
nações que já nascem ignorando uma às outras e mantendo contato direto com a metrópole,
que neste momento, inicio do século XIX, é o berço da indústria moderna.
Desde essa época pode-se identificar o mecanismo de expropriação das riquezas
nacionais pelo imperialismo. De inicio, na medida em que as relações comerciais se
apresentam como deficitárias, tais diferenças eram cobertas por empréstimos financeiros
ingleses. Quando a situação da balança comercial se invertia este saldo passava a compor o
pagamento dos juros da divida adquirida no período anterior, "6 a partir desse momento
que se configura a dependência, entendida como relação de subordinação entre nações
formalmente independentes (•.•). 56
Para Marini a dependência só gerará mais dependência, apoiando a tese
desenvolvida por André Gunder Frank do "desenvolvimento do subdesenvolvimento".
Ibidem op cit. Pg 31
MARINI, Rui M. Dialética da Dependência. In: Dialética da Dependência. Pelt -Oohs. Ed.Vozes. 2000. Pg
105
" Ibidem.
55 Ibidem.

52
53

37
0 autor identifica que nos dois períodos reconhecidos de participação da AL na
dinâmica do mercado mundial, o da fase colonial e da industrialização do inicio do século
XX, a relação de dependência estabelecida foi determinante para a velocidade do processo
de amadurecimento do capitalismo no centro do sistema.
0 ouro brasileiro constitui peça fundamental da Il revolução industrial

O

fornecimento de viveres garantiu que a população das nações em fase de industrialização
especializasse sua mão de obra para atender a demanda do novo processo produtivo. A
dimensão do papel do continente na formação do sistema capitalista mundial é melhor
observada quando se identifica a função das várias nações presentes neste processo. Ou
seja, quando se avalia a profundidade da divisão internacional do trabalho.
Ao explicar a diferenciação entre aumento de produtividade e aumento da mais
valia, Marini demonstra que, o papel entregue a AL no mercado mundial, a de fornecedora
de bens -salário, contribuiu decisivamente para o aumento da extração da mais valia
relativa dos trabalhadores nos paises centrais.
Pois à medida que, o "modo de produção capitalista se baseia na mais valia
relativa", 57 e esta s6 varia quando há uma alteração referente aos bens -salário. Logo,
somente quando a intensidade da exploração do trabalhador deste setor aumenta gerando
mais produtos, com valor unitário menor, é que se pode afirmar que houve uma alteração
da proporção da mais valia absorvida pelo capitalista e não quando simplesmente houve
um aumento quantitativo generalizado da produção em decorrência de algum
aprimoramento técnico.
Sobre a mais valia relativa é fundamental que se possa entender o papel da AL na
divisão mundial do trabalho, depois do processo de industrialização, da mudança do foco
produtivo e do comércio externo do continente.
Marini apresenta a inserção da AL como fornecedora de matéria prima além de
viveres, como uma necessidade de se evitar a queda da taxa de lucros proporcionada pela
da composição orgânica do capital instalada nos países centrais, em conseqüência do custo
do capital variável em relação ao constante.
Porém, esta relação de exportação de produtos primários trazia uma conseqüência

as nações periféricas. A deterioração dos termos de troca, decorrente da desvalorização das
exportações em relação as importações. Neste caso, é importante entender as reais razões
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desta desvalorização e por que estas não se traduziram "em desestimulo a incorporação da
AL à economia internacional". 58
A resposta esta no interior do processo produtivo

e nos mecanismos de

transferência de valor que transgridem as leis de intercâmbio que permitem as nações, que
por meio de aplicações de novas técnicas desenvolvem produtos que outras não possuem
condições de fazê-lo, a elevar seus preços acima do valor de produção, obrigando as
nações menos favorecidas a transferir boa parte do valor que produzem. Seja pela troca
desigual de produtos com preços desproporcionais, seja pela absorção de parte do valor
produzido nas nações carentes, de forma extorsiva, pelas empresas monopolistas sediadas
nas nações centrais. Configurando-se em uma dupla transferência de valor.
Mas para compensar a perda causada por esta assimetria no âmbito da troca
comercial, o capitalista da periferia lança mão de seu expediente mais próspero, o aumento
da exploração da mão de obra.

"Sob este ângulo, a transferência de valor é uma transferência de mais valia,
que se apresenta, do ponto de vista do capitalista que opera nanação
desfavorecida, como uma baixa da taxa de mais valia e em conseqüência a
incrementar a taxa de mais valia e a taxa de lucro nos ',crises industriais
implicou para ela efeitos rigorosamente opostos

0 autor identifica que os capitalistas das nações dependentes ao invés de voltaremse contra as desigualdades no intercâmbio, orientam suas ações de recuperação da taxa de
lucro sobre o aumento da exploração do trabalhador. Este aumento da exploração dar-se-á
por três mecanismos: "a intensificação do trabalho, a prolongação da jornada e a
expropriação de parte do salário necessário ao operário para repor a sua força de
trabalho" 60
Estes três mecanismos de exploração da força de trabalho "configuram um modo de
produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador

e não no

desenvolvimento de sua capacidade produtiva". 61 Esta afirmação é confirmada na medida
que o autor observa que dentre os três mecanismos tem-se dois onde o trabalhador tem que
despender uma quantidade de força além das condições normais para poder desenvolver
suas atividades. 0 terceiro não permite sequer que este recomponha o desgaste causado
pela utilização de sua força de trabalho em ritmo normal de produção, quiçá em uma
Ibidem Pg 118
Ibidem Pg 123
60
Ibidem Pg 125
58

39

situação de alta intensidade e de prolongamento de jornada. Tais condições estruturam o
conceito de superexploração.
Ao traçar paralelos entre o regime de trabalho escravo e o de assalariamento em
países dependentes, Marini, identifica que a escravidão não permite a superexploração,
salvaguardando condições excepcionais de trabalho, em decorrência de ser uma das
principais características deste conceito, a negligencia por parte do capitalista com o
chamado tempo morto da força de trabalho, ou seja, ao capitalista compete apenas
remunerar o período de tempo em que é utilizada a força de trabalho para a produção de
mercadorias, o período que o trabalhador se encontra fora da linha de produção, está por
conta e risco deste, remunerá-lo.
Com o escravo a situação é diferente, pois ele a principio é considerado um capital
que por sua "natureza" é utilizado A. maxima exaustão, e mesmo o período de tempo que é
considerado improdutivo, cabe ao senhor "remunerá-lo" com alimento e moradia. Este é
automaticamente substituído na medida que deixa de cumprir com sua função, logo, não há
mecanismos de se intensificar, ainda mais, a extração de valor ao se empregar este tipo de
força de trabalho.
Para o autor o ponto chave para a compreensão do caráter dependente das
economias latinas está no entendimento de que, devido a sua função no mercado mundial,
a efetivação de sua produção não ocorre no mesmo espaço onde foi gerada e sim nos países
centrais. Deixando então como principal forma de acumulação dos capitalistas latinos a
superexploração da mão de obra.
Opera-se assim, do ponto de vista de pais dependente, a separação dos dois
momentos fundamentais do ciclo do capital - a produção e a circulação de mercadorias cujo efeito é fazer que apareça de maneira especifica na economia latino-americana a
contradição inerente à produção capitalista em geral, isto 6, a que opõe o capital e o
trabalhador enquanto vendedor e comprador de mercadorias. 62
Historicamente está contradição existente nas nações latinas permitiu que dos
trabalhadores fossem extraídos o máximo de suas energias e lhes remunerado o mínimo.
excedente de mão de obra contribui substancialmente para tal e para a insistência na
manutenção deste processo por aqueles que lucraram com tal mecanismo.
A questão central está em que tal processo inibe o mercado interno de consumo e
apresenta como única alternativa para a efetivação desse lucro o mercado externo, porem o
61
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consumo local precisa ser atendido e isso se dá pela importação desses bens. Logo,
identifica-se um processo vicioso e crescente de dependência.
As estruturas sociais criadas por este processo espoliador, marcaram
indelevelmente as bases em que se ergue a industrialização do continente. Ao processo de
substituição de importação, por mais que tenha proporcionado uma mudança na estrutura
produtiva das nações mais avançadas do continente, não foi capaz, justamente por suas
amarras históricas, de proporcionar uma "mudança qualitativa no desenvolvimento
econômico desses paises". 63
A mudança encontrada neste processo de industrialização se dá principalmente pela
internalização da produção de bens de consumo ou intermediários, ou seja, os produtos
manufaturados, de baixo valor comercial, que outrora era importado para atender

o

consumo dos trabalhadores, passa a ser internamente produzido.
Esta alteração faz parecer que se estava reproduzindo na AL a estrutura de mercado
interno dos primórdios do capitalismo nos países centrais. Para Marini, por mais que se
tenha encontrado similitudes entre estes, as diferenças estruturais sobre as quais estes se
ergueram repercutiria enormemente "na forma que assumiria a economia industrial
dependente". 64
0 centro destas diferenças está no âmbito da circulação das mercadorias e do valor
extraído da produção. 0 circulo de produção-consumo nos países centrais tende e ser
restrito ao mercado interno ou no máximo a outros países com estruturas similares. A
participação das importações oriundas dos países dependentes neste processo, está restrita
a produtos que permitam baratear a remuneração da força de trabalho nesta localidade, mas
sem esgarçar demasiadamente o tecido social, através de mecanismos que permitam o
trabalhador ter acesso a bens mais sofisticados.
Na AL o mecanismo de circulação é distinto em relação aos países centrais. Tal
mecanismo não previu, a principio, a assimilação de manufaturas por parte de setores
populares, inibindo portanto a aplicação de novas tecnologias que barateassem o custo
unitário destes produtos, reduzindo o salário necessário dos trabalhadores e por
conseguinte ampliando a extração de mais valia e o lucro do capitalista.
63
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Este Ultimo, para garantir seu lucro opta, pelo aumento da exploração deste
trabalhador. "Em conseqüência reproduz também o modo de circulação que corresponde a
esse tipo de acumulação mesmo que de maneira modificada". 65
Porém, à medida que setores médios passam a acumular esta mais valia e tem
necessidade de consumir produtos mais sofisticados, o capitalista latino passa a ter que
importar máquinas e equipamento para atender esta demanda. Porém, junto vem a
importação de capital via financiamento, e de máquinas que se encontravam obsoletas nos
países centrais, que naquele momento, década de 50, está abundando no centro do sistema,
em especial nos EUA.
"A industrialização latino-americana corresponde assim a uma nova divisão
internacional do trabalho, em cujo âmbito se transferem aos países
dependentes etapas inferiores da produção industrial (..) reservando-se para o
centro imperialista as etapas mais avançadas (..) e o monopólio da tecnologia
correspondente "66

A difusão do progresso técnico também é outro elemento levantado pelo autor
como forma de distinguir os mecanismos de produção e de circulação das nações
dependentes em relação às centrais. Na periferia do sistema, o progresso técnico passa a ser
concentrado na produção de bens suntudrios, de circulação restrita a setores da sociedade
que vivem da mais valia extraída da grande massa, que por verem seu salário cada vez
mais desvalorizado são afastados do consumo destes bens. Divorciando cada vez mais
essas duas esferas de circulação e conseqüentemente a sociedade passa, em decorrência da
distribuição desigual da tecnologia, a contar com dois ramos bem distintos, o das indústrias
dinâmicas, produtoras de bens suntudrios e de capital e no outro extremo, a de bens
tradicionais voltada para consumo da população.
A conseqüência desta situação é de que os ramos de bens suntudrios ao concentrar
o desenvolvimento tecnológico passaria por graves problemas de realização, e tendo que
lançar mão do Estado como forma de garantir sua acumulação através de mecanismos de
transferência, como a inflação, que reduziu ainda mais o poder de compra do trabalhador.
Porém, esta restrição do mercado interno causada primordialmente por ter optado
pelo modelo de acumulação com base na superexploração, restringindo o mercado interno,
levou as nações mais desenvolvidas do continente e seus capitalistas a lançarem-se no
mercado mundial como exportadores de bens primários, mas também de bens suntudrios,
65
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como os automóveis, na ânsia de efetivarem seus lucros. Tal alternativa levou, segundo
Marini, as nações retornarem, sobre outras bases, ao modelo exportador com proposta de
desenvolvimento, ampliando assim as desigualdades e mantendo em escala mais elevada,
através das amarras financeiras, seus enlaces de dependência.
Com a apresentação destes dois trabalhos pode-se identificar a diferença na
abordagem e no foco, quanto à origem e os efeitos da dependência nas nações periféricas
ao sistema. Mas o que mais é realçado dentro das abordagens apresentadas é como a
situação de dependência provoca posições dispares à medida que aquele que está
realizando a análise se identifica com uma parte ou outra, dos agentes envolvidos no
processo de expropriação das riquezas.
Nesta lógica, ainda pode-se encontrar, ao situar em uma dos pontas dessa corda
divergências e conflitos na compreensão e conseqüentemente nas propostas de ação
decorrentes. Este é o caso dos marxistas.
A Teoria da Dependência, seus fiéis seguidores e seus críticos na esquerda, tiveram
uma grande oportunidade ao longo da primeira metade do século XX e de parte da
segunda, de desenvolver e organizar unificadamente o movimento social e assim ter
podido realizar em grande parte as mudanças tão ansiadas por todos. Porém, vários fatores
dentro e fora do controle desses setores impediram que tal feito se materializasse.
Nas páginas que seguem procurar-se-á entender como a assimilação do marxismo e
suas decodificações colaboraram tanto para construir um grande movimento de esquerda
no pais, como também para aliená-lo, ern certa medida, de um profundo processo de
mudanças estruturais necessárias à nação. Verificaremos como, em especial, como

o

Partido Comunista do Brasil, enquanto agente histórico, contribuiu para tal processo.
0 conceito de dependência apreendido neste capitulo está sintetizado na passagem
de Marini contida na pagina 37 de seu livro, que por sua vez também é encontrada em
Lênin, dependência

é "uma relação de subordinação entre nações formalmente

dependentes". Onde as superexploração do trabalhador é efetivada na troca desigual dos
termos de intercâmbio, sendo este o mecanismo de expropriação das riquezas produzidas
na periferia, pelas nações do centro do sistema imperialista.
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3. 0 Marxismo no Brasil
Este é tempo de partido,
Tempo de homens partidos.
Em vão percorremos volumes,
Viajamos e nos colorimos.
A hora pressentida esmigalha-se me pá na rua.
Os homens pedem carne. Pogo. Sapatos.
As leis não bastam. Os lírios não nascem
Da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se
Na pedra.

(.)

0 presente capitulo apresenta em linhas gerais os fenômenos politicos e sociais que
contribuíram para o desenvolvimento do pensamento marxista no Brasil. Para tanto,
procurar-se-á entender como e porque o Partido Comunista do Brasil — PCB, foi alçado a
representante desta corrente no pais.
Para uma melhor compreensão, buscar-se-á percorrer os acontecimentos seguindo
uma ordem temporal, onde serão apresentados os principais eventos e os atores, que
contribuíram para a constituição do objeto de estudo deste trabalho.
Primeiramente, é pertinente lembrar que o Brasil foi o último pais do mundo a
abolir a escravidão como força de trabalho motriz (1888), cinco anos após a morte de
Marx. Além disso, manteve as bases produtivas imutáveis por quase quatro séculos e
adentrou o período da chamada revolução industrial européia, tendo como principal
atividade econômica a monocultura voltada para a exportação.
A distribuição populacional pelo território no período da abolição, que concentrava
no campo a maioria de seu povo, refletia a matriz produtiva do pais do final do século
XIX. Existiam poucos centros urbanos, com uma alta taxa de analfabetismo, era proibido
construir indústrias que porventura concorressem com produtos manufaturados importados
e não era permitido publicar livros. Dificultando sobremaneira a difusão de qualquer
opinião que não fosse a "oficial" ou da igreja.
No Brasil há uma trajetória histórica de revoltas e insurreições, porém estas, em sua
grande maioria tinham uma forte característica regional, de marcante identidade
contestadora e tendo lideranças reconhecidas e respeitadas. Sejam estas promovidas pelos
escravos, como o caso de maior notoriedade, os Quilombos dos Palmares com Zumbi, em
Alagoas. Ou em contestação aos impostos cobrados pela coroa portuguesa, sendo a
Inconfidência Mineira com Tiradentes à frente, o principal exemplo. Contando ainda com a
Revolução Praieira em Pernambuco, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a
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Colônia Cecilia no Parana, Cabanagem no Ceará e o Contestado em Santa Catarina. Ou
seja, a história do pais foi construída a partir de grandes conflitos sociais que refletiam os
múltiplos interesses existentes, porém demonstrando uma nítida situação de luta de classe.
Já por volta de 1846 a 1849, no jornal "0 Progresso", uma lideranças regional
chamado Pedro Figueiredo (Cousin Fusco), levanta critica ao modelo de "exploração da
sociedade produtora de mercadorias em massa", que se expandia. Porém, a esta
apresentava como alternativa, soluções próximas dos "ideais cristãos". Alguns
historiadores chegaram a cogitar que este, em função do conteúdo de suas criticas
publicadas no jornal, poderia ser considerado um socialista critico utópico. 67
A doutrina de Marx só foi reconhecida e registrada no pais, pela primeira vez, em
1871 pelo então ministro do império João Alfredo, sem citar o nome do filósofo alemão.
Tal feito aconteceu quando este ministro retrucou um parlamentar na câmara, que
introduziu uma referência a Comuna de Paris - 1871. A sua oposição era de que o governo
contribuísse com o Instituto de Meninos Cegos, por ter este, como patrono, Augusto
Comte, "oráculo do positivismo". Em uma nítida confusão, este parlamentar imputou a
Comte a gênese do comunismo e do socialismo "pensamentos estes que inspirarão o
tumulto em Paris". 68 Jo-do Alfredo, defendendo a posição do governo, isenta Benjamin
Constant da "pecha" de comunista, distinguindo o positivismo do socialismo e do
comunismo, "com inequívoca segurança e conhecimento de causa do que dizia". 69
Coube ao jornal "A Reforma", órgão oficial do Partido Liberal anunciar pela
primeira vez no pais, o nome de Karl Heinrich Marx também em 1871. A divulgação do
nome de Marx se deu quando este jornal publicou a resposta do líder da Associação
Internacional Comunista (I-IC) ao jornal londrino, Times, afirmando que não havia sido a
referida associação que contribuíra para inflar os confrontos ocorridos em Paris naquele
ano, e que os panfletos lá distribuídos eram apócrifos, sendo esta uma prática repudiada
pela Associação Internacional dos Comunistas".
Em 1872 o jornal republicano "06 de março" do Recife, publica uma série de
artigos e comentários em espanhol denominado "A Doutrina do Sr. Carlo Marx".
De 1874 até 1883, são publicadas no pais as primeiras produções literárias criticas
ao marxismo, coube a Tobias Barreto tal trabalho. Tendo "uma postura superficial e
FILHO, Evaristo de Moraes. A Proto-História do Marxismo no Brasil. In: MORAES, Jodo Quartim de c
FILHO, Daniel Aardo Reis. (Orgs.). História do Marxismo no Brasil: 0 Impacto das revolucões.Campinas.
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equivocando-se em suas citações" anuncia o comunismo como sinônimo do "mais alto
grau de servidão" 71 .
Com certas "confusões e impropriedades", 72 em 1886 a Escola de Recife dedicou-se
a um esforço mais sistemático de ataque e de tentativa de desmoralização das idéias
socialistas como bandeira política e ao marxismo como ciência, especialmente no âmbito
do pensamento econômico, principalmente por ser esta escola, assumidamente liberal, antiintervenção do Estado, anti-revolucionária e pró livre iniciativa 73 . Ou seja, no Brasil antes
de existir publicações defendendo o pensamento marxista, ou do próprio Marx, já tinham
aqueles que, mesmo superficialmente, combatia a ele e suas idéias.
Mais próximo da transição do século XIX para o XX, o pensamento marxista
continua sendo combatido pelos liberais brasileiros, que rapidamente se interavam dos
acontecimentos politicos, econômicos e filosóficos com seus pares nas metrópoles. Porém,
continuavam cometendo heresias teóricas, reproduzindo informações falsas e confundindo
o comunismo com o positivismo.
De um outro prisma, estas confusões também acometiam certos setores médios
intelectualizados, especialmente entre os jovens. Estes viam o marxismo de forma mais
Mica e rapidamente procuram ter mais contato com esta nova forma de interpretar o
mundo e passam a prestar importantes serviços ao movimento revolucionário.
Foi justamente entre os intelectuais da classe média em formação que surgiram as
primeiras contribuições importantes ao desenvolvimento do "marxismo" no Brasil. Dentre
estes, destaca-se a figura de Euclides da Cunha, que desde 1892, quando publicou um
artigo em comemoração ao primeiro de maio, o manifesto do Clube Democrático
Socialista, "Os filhos do trabalho", de Sao José do Rio Pardo, até a publicação de "0
Proletário" e de "0 Velho Problema", em 1901, amadureceu de forma exemplar o seu
conhecimento sobre o real conteúdo do pensamento marxista. Não significando porém, ser
este, considerado um marxista, mas nutria uma forte simpatia pela causa dos operários,
"representando, no processo de assimilação do marxismo no Brasil, um momento novo" 74.
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Estas posições sobre o marxismo tiveram uma base real no pais. 0 fluxo
imigratório da Europa para o Brasil logo após a abolição da escravatura, trouxe junto com
a força de trabalho as múltiplas concepções de luta que já percorriam o velho continente já
fazia meio século.
Aquela virada de século foi um marco para o movimento socialista no Brasil, este
se difundiu por quase todo o pais, especialmente onde os imigrantes ou jovens que
voltavam de seus estudos no exterior faziam questão de organizarem-se e lutar. Em varias
localidades ( RJ, SP, RS, PE, etc), surgiram reuniões, criaram-se organizações e até mesmo
embriões de partidos operários. Neste processo de efervescência, ainda que desorientado,
acompanhando o ritmo das pelejas teóricas existentes na Europa, por aqui os socialreformistas, socialistas e anarcosindicalistas (AS), disputavam a influência sobre a
insipiente classe operária urbana. Esta, por sua vez, estava concentrada nas principais
cidades e, em função de sua maioria ser composta de imigrantes europeus, já possuíam
uma enorme disposição de luta.
0 Circulo Socialista de Santos foi a mais antiga organização que se dedicou,
coletivamente, ao estudo do marxismo no Brasil. Data de 1889 a confecção do primeiro
Manifesto Socialista ao Povo Brasileiro que só foi publicado pelo jornal "0 Estado de São
Paulo" em 1902, contribuiu para àquele clima de euforia. Porém, "o manifesto clama por
uma conciliação entre os patrões e empregados, para que sejam evitados," 75 os abalos que
se fizeram sentir em outras regiões do planeta. Este manifesto, posteriormente, é assumido
como o programa de fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que será
desmantelado no período do Estado Novo.
No inicio do século XX o recém nascido operariado brasileiro "toma um verdadeiro
porre ideológico". 76 O processo de imigração se intensifica, inundando o pais e
fortalecendo as múltiplas concepções mudancistas que aqui já procuravam se organizar,
reforçando os conflitos que já ocorriam entre aqueles que disputavam a influência do
operariado.
Entre os operários brasileiros, os anarquistas passam a ser os mais vistos e ouvidos,
pois, apesar de serem minoria na direção dos movimentos, então organizados e
coordenados pelos socialistas, eles eram "mais ativistas, agitados e agitadores" 77 .
FILHO, Evaristo de Moraes. Ibidem Op. Cit pg 40
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Os anarquistas, por diferenças profundas entre Marx e Bakunin na época da I AIC,
que culminou com a expulsão do segundo daquela organização, negligenciavam o
marxismo e, portanto contribuíram pouco para o desenvolvimento desta ciência no Brasil,
deixando então sobre a responsabilidade dos socialistas, o trabalho de difusão e de estudo
do marxismo entre os operários da época.
Esta divergência fica nítida quando a recém fundada Federação Operária Brasileira
(FOB) realiza o I Congresso Operário Brasileiro (COB) em 1906, na então capital federal,
cidade do Rio de Janeiro. Neste congresso, as duas maiores correntes do movimento
operário debatem sobre o tema que, a depender da forma como fosse aprovado,
representaria a vitória de uma delas, qual seja, a criação e o perfil de "um forte partido

politico"78, representante dos interesses do trabalhadores. Ambas foram derrotadas, pois
daquele encontro não chegaram a um denominador comum e, portanto não foi criado o tal
partido.
Em 1908, em Sao Paulo, o imigrante egresso do AS, Antonio Picarollo, funda

aquele que sell o embrido da organização comunista daquele Estado. 0 manifesto de
fundação do Centro Socialista Paulista "6 um dos primeiros documentos de análise realista
da situação do trabalhador brasileiro". 79
Em 1916, se desenvolve no interior da II Internacional Comunista (IC) um forte e
decisivo confronto entre os sociais democratas europeus, em razão de boa parte destes
terem aderido ao esforço de guerra de seus países, contrariando os preceitos do Manifesto
da Basileia, redigido em 1912 e apoiado por todos. Este manifesto continha elementos de

análise importantes para se compreender o significado da guerra que estava em curso (I
Guerra Mundial 1914-1919) e

orientava o comportamento daqueles partidos ante a

efetivação do confronto.
Nos dizeres do manifesto "esta guerra não pode ser justificada por qualquer
pretexto de interesse popular; ela é preparada à bem dos lucros dos capitalistas e das

ambições das dinastias. Seria um crime se os operários começassem a disparar uns contra
os outros"."
Com base nestes dizeres, e de uma compreensão política, econômica e das
tendências históricas que estão por detrás das opiniões daqueles que apóiam a guerra,
Ibidem Pg 43
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Lenin denuncia a traição destes e "decreta" a falência da II IC. Tal contenda tem grande

repercussão para o movimento revolucionário mundial, pois os acusados de traidores eram
Kautski, líder do Partido Social Democrata Alemão e aqueles que o apoiavam. Porém, este
era considerado sucessor "natural" de Marx no desenvolvimento da teoria revolucionaria e
até então a II — IC era a referencia mundial da luta dos trabalhadores.

3.1 — O surgimento do Leninismo
Visito os fatos, rulo te encontro.
Onde te ocultas, precária sintese,
Penhor de meu sonho luz
Dormindo acesa na varanda?
Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo
Sobe ao ombro para contar-me
A cidade dos homens completos.
(.)

Após a crise ocorrida no interior do movimento comunista internacional, a II-IC

segue aceleradamente perdendo sua influência e Lênin passa a ser uma das grandes

referências do pensamento marxista no mundo. Posição esta, consolidada na medida que
dirige a primeira experiência com êxitos de tomada de poder pelo proletariado, a
Revolução Russa de 1917.
E desta época a elaboração de duas marcantes obras do marxismo mundial que
inspiraram e ainda inspiram, gerações de lutadores: "0 Imperialismo Fase Superior do
Capitalismo" de 1917 e o "Estado e Revolução', do mesmo ano. Estas obras, somadas a
"Que Fazer?" de 1902 e "Materialismo e Empiriocriticismo" de 1908, entre muitas outras
conferiram a Lênin a "responsabilidade" pela conhecida "Renovação Comunista." 81
As bases teóricas e políticas com que Lênin refunda o Marxismo, coordena a

Revolução Russa em 1917 e organiza a III-IC em 1919, marcará indelevelmente o
movimento comunista no mundo e especialmente nos países coloniais ou periféricos como
o Brasil. Nestes, a luta revolucionária não viveu as ebulições teóricas e política da I e da II

internacional com a mesma intensidade dos países Europeus. Debates estes, que

contribuíram para o amadurecimento das organizações comunistas daqueles Estados.
ROIO, Marcos Del. Impactos da Revolugao Russa e da Internacional Comunista no Brasil. In: MORAES,
Jodo Quartim de e FILHO, Daniel Aarao Reis. (Orgs.). História do Marxismo no Brasil: 0 Impacto das
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0 Marxismo surge no Brasil, efetivamente, sob a luz da sua renovação, da
Revolução Russa e da fundação da III Internacional, ações estas promovidas por Lênin.
marxismo-leninismo e as instituições que lhe davam forma passam a ser as referências para
as organizações mais novas.
Tal percepção é fundamental para se entender que esta nova realidade do
movimento comunista internacional, somada com o pouco contato com as obras originais
do Marx, com o turbilhão ideológico que atuava no movimento operário e com os ataques
e difamações promovidas pelos conservadores, deixam todos os militantes perplexos e sem
muita capacidade para interpretá-los de forma critica. Passa-se, de imediato, a assimilação
inconteste do que é dito por aquelas "instituições" revolucionárias, sendo este
comportamento, uma regra durante muitos anos.
Esta ebulição teórica e política, a qual veio se somar A. fundação da III-IC em 1919,
inspirou revolta e insurreições em todo o mundo. Estes acontecimentos marcaram
profundamente a constituição das novas organizações comunistas e a reorganização
daquelas com atuação pelo mundo.
No Brasil, especificamente, este período entre 1917 e 1920, lembrou o "frisson"
causado pela Comuna de Paris em 1871, porém com maiores conseqüências e apreensões.
Dezenas de greves e rebeliões operárias acometeram o pais, inspiradas nos feitos heróicos
do povo russo e de seu líder, Lênin. Foram inúmeras as ligas comunistas e círculos
socialistas que surgiram pelo pais, inclusive a fundação de um partido comunista, mas de
matriz anarquista que não durou muito tempo. Tais atividades foram de tão grande vulto
que o Estado brasileiro teve que retroceder da sua esperada reação violenta e cedeu as
pressões populares, principalmente com leis que asseguravam proteção aos trabalhadores.
Rapidamente as diversas organizações que atuavam no movimento operário vão
sendo catalisadas pela Revolução Russa e reinicia com mais agilidade a organização de um
partido operário forte. Porém, este não foi um processo tranqüilo e sem fissuras.
As disputas entre as correntes do movimento operário não cessaram, apenas
mudaram de foco. Existia algo "concreto" para referenciar os debates, sendo o centro de
todas as discussões, a Revolução Russa.
Existiam aqueles que apoiavam os feitos de Lênin e do povo russo, e aqueles que
se opunham a estes, dentro do campo dito revolucionário. Entre estes, os AS eram os mais
ferrenhos opositores, especialmente depois do ocorrido na Ucrânia em 1920 quando os
Bolcheviques impuseram suas posições visando ampliar o raio de influência da IC e
baniram as organizações anarquistas daquele pais.
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Na maioria das atividades do movimento operário, estas disputas se repetiram até
chegar à exaustão. Estes confrontos fizeram com que indivíduos oriundos do AS e do
social-reformismo juntassem-se com os socialistas pró Rússia e caminhassem unificados
em direção ao rompimento com as velhas práticas do movimento operário e rumassem para
a formação de um Partido Comunista, seguindo a orientação do II Congresso da IC.
As decisões do II Congresso da IC foram determinantes para fechar o cerco em
torno das tendências reformistas de direita e aos esquerdistas, especialmente os AS. As
vinte e uma condições para ingressar na IC explicitavam as diferenças entre aquelas
organizações, tidas como reformistas de direita, levando os socialistas revolucionários a se
organizarem nos Partidos Comunistas.
Este foi o primeiro congresso na história da IC que debateu a realidade dos países
dependentes ou colônias do imperialismo. Porém, pela baixa organização dos partidos na
maioria destes países e da conseqüente falta de informação sobre suas respectivas
realidades, as diretrizes tiveram como referência a situação da Ásia e da África. Mas o fato
de terem sido realizados debates sobre este tema, já servia de estimulo para impulsionar a
construção de partidos comunistas nestes países.
Este movimento de construção partidária foi vivido em toda a América Latina.
Rapidamente foram sendo fundados partidos em diversos paises: 1920 — PC da Argentina e
do Uruguai; 1921 — PC do México; 1922 — PC do Chile e do Brasil.
No Brasil o processo foi lento em função da necessidade de instalar um partido de
âmbito nacional e de tentar aprofundar o debate com as múltiplas correntes do movimento,
visando o máximo possível de unidade. Os AS tinham maior presença entre a camada
operária das grandes cidades, atrasando ainda mais o processo.
Um egresso do AS e recém entrincheirado com os bolcheviques foi o principal
polemista pró-partido comunista. Astrojildo Pereira utilizava-se de sua influência nos
veículos de comunicação das diversas organizações operárias para divulgar sua visão do
debate e assim seguir conquistando novos adeptos à causa.
Enquanto no Brasil se intensificava o debate em torno da construção do partido, na
Europa o processo revolucionário estava em pleno curso e sofria reveses importantes. A
frente revolucionária da Alemanha amargava várias derrotas, a tornada na Hungria não
possuia a firmeza que se esperava, a Rússia estava sobre o cerco dos países imperialistas,
recém saída de uma guerra civil e com as demandas básicas da população atingindo o
limite do suportável, colocando em cheque o papel libertador da Revolução.
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Nesta situação o X Congresso do PCUS(b) em 1920, define uma série de medidas
que visam acima de tudo salvaguardar a revolução e proteger a Rússia. Com essa premissa
é aprovada a proibição de outros partidos além do Partido Comunista, a tática do partido
único. Na Rússia é vedado o funcionamento de tendências internas dentro do PC e por fim

a NEP (Nova Economia Política), constituindo-se numa espécie de Capitalismo
Monopolista de Estado que visaria desenvolver um modo de produção híbrido, que
impulsionasse o desenvolvimento das forças produtivas no interior da URSS com parceiros
estrangeiros, mas sobre controle total do Estado Proletário dirigido pelo Partido
Comunista.
Necessariamente estas medidas foram apresentadas ao Comitê Executivo da IC
(Ceic) que levou ao III Congresso da IC em junho de 1921, passando a ser consideradas

um modelo de organização revolucionária, por mais que Lênin tenha advertido que aquelas
eram medidas tomadas em função da realidade russa.

Neste interim, as forças que se dispunham a montar o partido no Brasil ainda
estavam dispersas. Em Pernambuco o Centro de Estudos Socialistas junto com os AS
organizam em janeiro de 1922 o grupo comunista de PE. No RS o então grupo
maximalista, que em fins de 1921 fundou o Grupo Comunista de POA, rapidamente atrai
os grupos de Livramento e de Passo Fundo.
Mas, é no sudeste do pais que se encontravam os grupos mais dinâmicos. Em Sao

Paulo havia o Movimento Comunista de SP, fundado em 1919. No Rio de Janeiro foi
fundado o primeiro embrido de um partido comunista e em 07 de novembro de 1921,
comemorando o 4° aniversário da Revolução Russa é fundado o Grupo Comunista do Rio

de Janeiro, que serve de exemplo para a formação de grupos similares em Niterói, Cruzeiro
e Juiz de Fora.

A partir de janeiro de 1922, começa a circular a revista mensal "Movimento
Comunista", que se apresenta como "órgão central do Grupo Comunista do Brasil - ,
defensora do programa da IC pela Frente Única, em defesa da libertação dos trabalhadores,

contra o Imperialismo e etc. Esta publicação foi "fundamental para consolidar a cisão com
os AS e para unificar os pró-partido comunista". 82
Com dificuldades teóricas, políticas, materiais e organizativas, mas com muita
disposição de luta, este "Grupo" encontrou-se na bela cidade de Niterói, de 23 a 25 de
março de 1922 e funda o primeiro partido nacional do pais, o Partido Comunista do Brasil.
82
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Foram nove delegados, representando setenta e três simpatizantes de vários Estados da
federação, que ao final do encontro, após aprovarem o Estatuto, cantaram em voz
embargada pela emoção e pela situação de clandestinidade o hino do Movimento
Comunista Internacional, a "Internacional Socialista".
Este processo foi premido pela necessidade de se fazer representar a organização
brasileira no IV Congresso da IC, que ocorreria em novembro daquele ano, em Moscou. O
ingresso de um novo partido na IC só poderia ser homologado em um congresso e somente
este reconhecimento permitiria esta organização apresentar-se como representante legitimo
do movimento comunista internacional junto aos trabalhadores no Brasil.
Por questões materiais, o partido se viu impossibilitado de enviar os quadros mais
experientes para participarem do congresso, delegando esta tarefa a um membro da direção
que já se encontrava na Europa. Porém, este se aproxima do PC da França e passa a
defender propostas que não são bem aceitas pelo conjunto dos delegados no congresso e o
PCB é apenas aceito como simpatizante da IC. Situação que causa enorme frustração ao
conjunto do partido no Brasil e posteriormente a expulsão deste dirigente da agremiação. 83
0 V Congresso que ocorreu no período entre junho e julho de 1924, teve que ser
antecipado em função da morte de Lênin. Este debateu as questões mais organizativas.
aumento da representação dos Bolcheviques na composição da IC foi imprimindo uma
orientação mais centralizada e atribuindo maiores poderes ao Comitê Executivo da IC
(Ceic) e As suas plenárias. A formação militante, as análises sobre o fracasso definitivo da
insurreição na Alemanha em 1923, o golpe militar na Bulgária e a expressão "governo
operário e camponês", compuseram os principais debates e resoluções deste congresso.
Mas, para os Brasileiros, este teve significado especial, pois em função de um relatório
feito pela Agência de Propaganda da IC na América do Sul, sobre as atividades do PCB em
conjunto do relato feito pelo representante brasileiro, Rodolfo Coutinho, o partido é aceito
como titular da IC e passa a compor a Secretaria Sul-Americana da IC, com sede em
Buenos Aires.
no esforço, entre a frustração do IV Congresso em 1922, a morte de Lain e o
reconhecimento no V Congresso, que o partido desenvolve grandes lutas e disputas no
movimento operário brasileiro, mas, além disso, passa a dedicar-se com zelo especial à
formação de seus militantes, e como resultado deste é editada a primeira tradução de uma
83
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obra de Marx no Brasil, o "Manifesto do Partido Comunista" em conjunto com a coletânea
de textos elaborados por Otávio Brandão, denominada "Rússia Proletária".
Após o V Congresso da IC, empolgados pelo reconhecimento, o PCB sai a campo
divulgando as resoluções deste e já procurando efetivá-las, organiza o Bloco Operário e
Camponês (BOC). Desenvolve a politica de frente única, se aproximando dos intelectuais
positivistas e dos liberais progressistas, atingindo um alto nível politico e de inserção no
movimento operário brasileiro, encerrando "a longa transmutação ideológica iniciada
quando a insubordinação da classe operária recebera os impactos da Revolução Russa e
que se concluíra no esforço da organização do grupo dirigente do PCB" 84, que tinha em
Astrogildo Pereira e Otávio Brandão seus principais quadros.
ik medida que os EUA aumentavam a sua presença no "sistema imperialista

internacional", os olhos da IC passavam a ter maior atenção aos acontecimentos da
América Latina (AL), por ser este continente, entendido como Area de influência desta
poderosa nação, onde deveria ser potencializada a resistência.
Com base nos relatos de um dirigente mexicano da IC na VI Reunido Plenária do
Ceic em 02 de março de 1926 e do relatório da Seção Sul Americana da IC (SSA-IC), na
VII Reunião Plenária em 11 de dezembro do mesmo ano, acerca dos movimentos politicos
pequenos burgueses no Brasil e no México, além da crescente presença no cenário politico
e econômico do continente, fez com que a situação da AL fosse debatida com mais ênfase
no VI Congresso da IC em agosto de 1928, mas não necessariamente foi encontrada uma
solução especifica para a realidade do continente.
As resoluções do VI Congresso da IC destacavam que existia uma crescente disputa
interimperialista entre a Inglaterra e os EUA pelo controle do comercio mundial. Porém, as
questões relativas ao movimento comunista nos países coloniais ou semicoloniais - o Brasil
enquadrado neste Ultimo caso - foram tratadas em bloco, com exceção à questão da China.
A AL foi debatida em conjunto com a situação da India, Indonésia e Africa do
Norte, tendo como referência a realidade do México. Apesar da relutância dos delegados
do cone sul sobre este encaminhamento, pois estavam sendo tratadas realidades muito
diversas, as resoluções permaneceram daquela forma, genéricas e descontextualizadas.
Ao chegarem do congresso, os representantes do PCB promovem importantes e
marcantes mudanças no projeto de resolução do III Congresso Nacional. Incluindo neste
projeto o conceito de Revolução Democrático Burguesa. Conceito este, que marcaria a
Ibidem Pg 93
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história do partido e que daria nome ao modelo de desenvolvimento econômico proposto
por este.
Esta concepção de revolução sintetizava a necessidade de construir uma aliança
ampla entre os camponeses e a pequena burguesia, sob a direção do operariado. Nos paises
coloniais e de base agrária seria necessário realizar a revolução em etapas: uma primeira
etapa democrático-burguesa, procurando alterar as bases econômicas do pais e, por
conseguinte a superestrutura dirigente; sendo a segunda a socialista propriamente dita.
Tal estratégia revolucionária, a chamada "etapista", será defendida pelo partido até
o seu 7° Congresso Nacional, já com a sigla PCdoB, em 1988. Terá novas bases de análise
sobre a realidade brasileira, identificando a modernização e industrialização do pais,
concluindo ser este um desenvolvimento "capitalista dependente, apêndice das grandes
potências," 85 mas, compreendendo ainda, serem necessárias duas etapas distintas para a
construção do socialismo. A primeira etapa de lutas nacionais, democráticas e populares,
rompendo com o poder politico, que ainda está sobre o controle da grande burguesia,
consorciada com o imperialismo e em aliança com latifUndio, para então, tendo atingido
um acúmulo de forças necessárias, avançar para a segunda, a das lutas revolucionárias e
socialistas propriamente ditas. Esta formulação, das etapas, só é superada no 8° Congresso
Nacional do partido em 1992.
Voltando a 1928, tem-se que, a definição da aliança com a pequena burguesia e
passando a ser o imperialismo mundial o principal inimigo do povo brasileiro, restringe-se
à política de frente única e dificulta-se a compreensão sobre as contradições existentes no
bloco do poder local. Esta formulação decorre da análise monolítica feita pela IC e marcará
profundamente as tomadas de posição do partido até 1954, no IV Congresso Nacional.
Gozando de certa legalidade, "concedida" pelo governo de Washigton Luis — 1927
a 1929, o partido implementa a política aprovada em seu III Congresso. Funda a Central
Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e retoma os trabalhos entre os camponeses. A
CGTB é apresentada a sociedade no 1° de maio de 1929 e logo participa do congresso de
fundação da Confederação Sindical Latino Americana. Logo em seguida, quatorze Partidos
Comunistas da AL reuniram-se em Buenos Aires na I Conferência dos Comunistas da AL,
demonstrando um forte e intenso processo de ampliação das forças do Movimento
Comunista Internacional (MCI) na AL decorrente do trabalho desenvolvido pela SSA-IC.

CONGRESSO DO PCdoB, 7°.1988, Sao Paulo. A política Revolucionária do PCdoB: Resoluções. SA()
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85

55

3.2 — Década de 30: turbulências e lutas para os comunistas de todo o mundo
Calo-me, espero, decifro.
As coisas talvez melhorem.
Sao tãofbrtes as coisas!
Mas eu não sou as coisas e me revolto
Tenho palavras em mim buscando canal.
Seio roucas e duras,
Irritadas, enérxicas,
Comprimidas a tanto tempo.
Perderam o sentido apenas querem explodir
(Nosso tempo I —Carlos Drumond de Andrade)

A década de 30 foi marcada por grandes e intensas turbulências no cenário politico
mundial e brasileiro. Inicia com a crise econômica de 1929, que estremece os pilares do
sistema capitalista mundial e em especial de sua maior nação, os EUA. No Brasil esta crise
é amortecida parcialmente, mas mesmo assim a estrutura de poder é posta em cheque, e
eclode a Revolução de 30 que leva Getúlio Vargas a chefia do poder provisório.
Apesar de Astrojildo Pereira e Osvaldo Brandão terem identificado COM
antecedência os fenômenos propulsores da revolução de 30, a "não observância das
contradições no bloco de poder local" 86 decorrente das conturbadas disputas que afligiam o
MCI, em especial a doutrina de combate aos "desvios de direita", impediram qualquer ação
mais contundente do partido neste importante episódio da história do Brasil. Limitando-se
a opinar que o conflito que mobilizou tropas pelo pais a fora, não passava de uma crise
entre a burguesia e, portanto os trabalhadores do pais e seu partido não deveriam tomar
posição em defesa de nenhum dos lados e sim questionar ambos os grupos já que possuíam
o mesmo interesse, vender o pais ao estrangeiros e explorar mais ainda o povo.
0 combate ao desvio de direita promovido pela IC era pautado pela disputa entre
Bukarim e Stalin sobre a então situação do capitalismo mundial. Bukarin defendia a
hipótese de que os países imperialistas haviam aprendido com a I Guerra e com a Crise de
29 e, portanto, procurariam construir acordos que tenderiam a uma harmonização do
sistema mundialmente, permitindo que a URSS se desenvolvesse e progredisse com a
NEP. Stalin por sua vez, compreendia que os mesmos fatores levantados pelo seu
adversário trariam efeitos tenebrosos para o mundo, com o acirramento da disputa inter
imperialista, uma maior exploração das colônias e dos trabalhadores em sua própria pátria,
com o fortalecimento de políticas fascistas e culminando com a eclosão de um novo
conflito mundial, portanto a URSS e a IC deveriam se preparar para tal intento.
86
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A posição de Stalin foi vitoriosa dentro do Partido Comunista da União Soviética
(PCUS) e na IC. Acabou sendo comprovada pela história. Porém, aqueles que defenderam
a posição de Bukarin junto com ele foram afastados das direções do partido em seus paises
e dos postos que ocupavam no interior da IC. Estes foram considerados proscritos e
deveriam ser banidos do MCI, como foram os social-chauvinistas.
Em conseqüência dessa reviravolta, a IC passou a percorrer o mundo realizando
debates para adequar as resoluções políticas de todos os seus membros. No Brasil foram
refeitas as resoluções recém aprovas do III Congresso Nacional que já tinham sofrido
alterações inspiradas no V Congresso, principalmente, nas que tratavam da aliança com a
pequena burguesia e seus movimentos mais à esquerda. No pais, o exemplo mais
expressivo destes movimentos progressistas da burguesia que deveriam ser denunciados
aos operários por "conterem traços fascistisantes" 87 foram os tenentistas e a coluna Prestes.
Outra análise contida nesta nova orientação era a de que o Brasil estava próximo de
uma situação pré-revolucionária. Logo, era imprescindível "garantir o controle" do
processo insurrecional, assim o partido deveria se diferenciar ao máximo possível destes
movimentos.
No entanto, enquanto essas discussões eram assimiladas pela direção local do
partido, Prestes, exilado, através da SSA-IC desenvolvia intenso e promissor debate com
Moscou, demonstrando uma contradição nas orientações da IC, cujas conseqüências
trariam imensas mudanças no seio da organização dos comunistas no Brasil.
Após anunciar publicamente sua adesão ao comunismo, em razão de sua leitura
sobre a realidade brasileira se aproximar da feita pelo PCB em seu III Congresso, ja
"adequadas às conclusões do VI Congresso da IC e a seu projeto de tese sobre o
movimento revolucionário na América Latina", 88 Prestes com apoio da SSA-IC é
convidado a se mudar para Moscou em 1931.
Esta contenda sobre Prestes, entre a SSA-IC e a direção do PCB, "fez emergir uma
direção imbuída de traços culturais próprios do anarquismo que dera origem ao partido". 89
Fenômeno este levou o partido ao isolamento do movimento social e de maior afastamento
dos acontecimentos politicos da época.
Em 1934 o Bureau Sul Americano da IC (BSA-IC), que substituira a SSA-IC e
sediado em Montevidéu, no Uruguai, já que o PCA sofrera uma crise interna
Ibidem Pg.101
Ibidem Pg 103
89
Ibidem Pg 103
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potencializada pela repressão do Estado, sublinhava o caráter antifeudal e anti-imperialista
da revolução democrático burguesa no Brasil. Retomando a resolução de 1930, anterior ao
expurgo do desvio de direita, refletindo a presença de Prestes nas discussões sobre a
política do MC na AL, mesmo ainda não tendo sido aceito pelo partido no seu pais e
morando em Moscou.
Astrojildo Pereira e outros poucos dirigentes partidários acompanhavam esta
aproximação de Prestes ao PCB, mas apresentavam fortes ressalvas, tendo como base as
análises desenvolvidas pela própria IC sobre os desvios de direita. Tal opinião trará
grandes conseqüências na década de 50 e 60.
Em julho, deste mesmo ano, encerra-se o governo provisório, promulga-se a nova
Constituição do Brasil e Vargas é reconduzido a presidência da República pelo voto da
Assembléia Nacional Constituinte.
Em outubro de 1934, na III Conferência Latino-americana dos Comunistas, as
avaliações feitas pelos representantes brasileiros sobre a eminência de uma crise
revolucionária no pais e a disposição apresentada por Luis Carlos Prestes de participar e
organizá-la, fez com que boa parte da linha programática do partido e do BSA-IC fosse
alterada, causando inclusive a transferência deste para o Rio de Janeiro.
Neste momento, o PCB passa A. condição de maior referência revolucionária da
América do Sul, e, por conseguinte do MCI no continente. Passando a ser a estratégia da
revolução democrático-burguesa a linha mestra de reflexão e atuação dos marxistas do
continente e de todos os revolucionários dos países dependentes e periféricos.
A oposição ao fascismo cresce em todo o mundo em resposta à ascensão deste
movimento, principalmente na Itália e na Alemanha. No Brasil, em resposta a esta ameaça
reacionária, é mobilizado um forte contingente popular que dá origem a Aliança Nacional
Libertadora (ANL), e Prestes, mesmo fora do pais é conduzido a presidente de honra desta
organização, em cujo programa "articulava a luta antifascista com a antiimperialista em
nome das liberdades popular e do progresso nacional"."
Em função da crise política que se abatera no PSB, da inexpressiva inserção da
Liga Comunista Internacionalista e da dispersão dos anarquistas, coube ao PCB a direção
desta primeira experiência mundial de frente popular. Esta posição foi fortalecida pelo
papel da URSS na campanha mundial contra o fascismo, proporcionando a difusão do
marxismo para além das fronteiras do movimento operário e atingindo aqueles setores que
PROGRAMA DA ANL -1935. Disponível em <www.vermelho.org.br>
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davam a repercussão política da ANL, os intelectuais, os militares de baixas patentes e a
juventude. Este Ultimo daria origem a UJC, Unido da Juventude Comunista em 1935, setor
que até os dias de hoje tem forte presença dos comunistas; além de potencializar a
organização estudantil que fundara a UNE, Unido Nacional dos Estudantes em 1937, que
desde então vem desenvolvendo importantes batalhas pelos direitos estudantis e em defesa
da educação brasileira.
Prestes chega de Moscou em 15 de abril de 1935, acompanhado de sua segurança
Olga Benário. Aqui chegando, encontra o pais em grande ebulição e com grande presença
de estrangeiros membros da IC, que acompanhavam e monitoravam a atuação do PCB
As vésperas do VII Congresso da IC, Prestes e os camaradas do BSA-IC,
conseguem superar as resistências ao seu nome no interior do PCB, sendo este, aceito pelos
demais comunistas brasileiros. Os dirigentes comunistas apresentaram e convenceram os
dirigentes partidários sobre a reformulação da IC referente ao caráter nacional das
revoluções, tendo como centro do programa a luta pela implantação de uni governo
popular nacional e revolucionário, mostrando, para tal, o resultado da análise feita sobre o
processo revolucionário Chines.
Ao voltarem do congresso é perceptível a influência da experiência Chinesa na
política da IC e na expectativa dos dirigentes comunistas brasileiros, A. medida que estes
acreditavam ser eminente a revolução no Pais.
0 ingresso de Prestes no Ceic causa um afastamento dos socialistas e dos liberais
progressistas da ANL, permitindo que a posição insurrecional do PCB fosse hegemônica
no interior daquela frente popular. Com a promoção desta, somada à posição favorável do
BSA-IC, que em função dos problemas anteriores passou a aceitar a leitura conjuntural
feita pelos partidos locais, aliado aos resquícios daqueles traços anarquistas no interior da
direção do partido e Prestes, tendo que mediar sua posição, pois recém tinha sido aceito
pelo coletivo partidário, foram agendados e executados diversos atos insurrecionais pelo
pais, posteriormente batizados de "Revolta Comunista de 35". Porém, esta foi rapidamente
debelada pelo Estado brasileiro com a ajuda da Policia Secreta Alemã — GESTAPO, que
aqui estava atrás dos judeu-comunistas alemães.
Deste momento em diante, o governo de Vargas declara guerra aos comunistas e
aos estrangeiros que fazem agitação política no pais. Em janeiro de 1936 é criada a
Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. Em março deste mesmo ano, ao chegar
no Rio de Janeiro, Prestes e os demais envolvidos na revolta são presos.
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E criado o Tribunal de Segurança Nacional, que sumariamente julga e condena 75
pessoas por subversão em novembro de 1936. Entre estes, Olga Bendrio Prestes, que
imediatamente entregue aos nazistas da GESTAPO e deportada para a Alemanha, onde
seria morta na câmara de gds em 1943.
Em fevereiro de 1937, Prestes é julgado e condenado a 35 anos de prisão por
subversão e por participar da Revolta Comunista de 35. Em novembro deste mesmo ano, é
instaurado o Estado Novo com o fechamento do Congresso Nacional e a cassação de todos
os partidos politicos, incluindo a Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Já em 1938, a
atividade política de estrangeiros é proibida definitivamente no pais.
Enquanto na Europa são dados os primeiros tiros da II Guerra Mundial e o Governo
de Vargas desenvolve um jogo ambíguo com os EUA e com a Alemanha, a perseguição
aos comunistas no pais se intensifica tendo sido preso todo o Comitê Central do PCB e este
é posto na ilegalidade.
0 jogo duplo do governo sofre fortes pressões internas e externas. Os EUA
propõem apoio financeiro na area militar, de desenvolvimento de tecnologia
principalmente o financiamento

e

da construção do Parque Siderúrgico Nacional.

Internamente, quem desenvolve a maior pressão são os movimentos antifascistas, tendo o
PCB, mesmo clandestino, â. frente Estes queriam que o pais apoiasse os aliados, sendo
contra o avanço do fascismo em escala mundial.
Em 1940 acaba o impasse e o Brasil define seu apoio aos aliados na guerra e
começa uma ampla campanha de arrecadação de fundos para o aparelhamento da FEB —
Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira - FAB. Em meio a esta
movimentação nacionalista ampla, o partido desenvolve atividades no sentido de preservar
a independência do pais no pós-guerra, especialmente, exigindo transparência nos
contratos e acordos firmados entre o governo brasileiro e norte americano.
Em 1943, o manifesto aos mineiros é o primeiro documento público a reivindicar o
retorno do regime democrático no pais. Este dá um novo fôlego aos comunistas que
mesmo dispersos, sem uma direção central para guiá-los, procuram a partir do Comitê
Nacional de Organização Provisório instalado no Rio de Janeiro, manter contato com
Prestes, que ainda esta na cadeia, procuram organizar e recompor uma nova direção central
para PCB.
Como coroamento deste esforço é realizado, naquele ano, a II Conferência
Nacional, a conhecida "Conferência da Mantiqueira". Nesta é aprovada uma série de
resoluções políticas, boa parte referente a II Guerra Mundial em curso e o caráter dúbio do
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Governo Vargas, o qual, ao mesmo tempo em que persegue os comunistas, implementa
uma série de medidas modernizantes e progressistas no pais.
Na conferência é eleito um novo CC, sendo Prestes eleito como Secretário Geral
"in absentia" 91 , mas este cargo sera ocupado por um operário catarinense, o primeiro
deputado federal do PCB, Álvaro Ventura. Este é acompanhado na direção do partido por:
Mário Alves, Arruda Câmara, Mauricio Grabóis, Amarildo Vasconcelos, João Amazonas.
Pedro Pomar, Ivan Ramos e mais dois suplentes. Estes homens marcarão a história do
partido por muitas décadas.
Em 1945, Vargas promove uma série de medidas que viriam a causar-lhe grandes
problemas. Em fevereiro, sanciona a Lei n° 09/45 que prevê datas e critérios para as
eleições gerais de dezembro. Cria a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC)
pelo Decreto Lei n° 7.293, que viria a ser o embrido do Banco Central do Brasil (BCB).
Restabelece as relações comerciais com a URSS, grande responsável pela vitória dos
aliados na guerra; aprova a lei antitruste, prevendo a desapropriação das empresas caso
estas lesem o pais; por fim, dá anistia a todos os presos politicos desde 1934, exceto
aqueles acusados de espionagem 92
Estas medidas, em especial a lei antitruste e a anistia, não agradaram os generais,
que boa parte haviam nutrido simpatia pelos nazistas, levando estes a impor a renuncia de
Vargas em outubro de 1945, obrigando-o a voltar para São Borja depois de 15 anos à
frente da direção do pais.
Com a saída de Prestes da prisão e com e retomada da legalidade, o partido passa a
desenvolver inúmeras atividades políticas de envergadura. Prestes viaja pelo pais inteiro
realizando grandes comícios, mobilizando milhares de filiados e milhões de pessoas. 0
partido chega a marca de 200 mil filiados, são inúmeros os jornais e revistas com a
chancela do PCB.
0 Partido assume uma posição de vanguarda na defesa da democracia no Brasil,
contrário ao golpe militar de outubro e luta pela realização de uma Assembléia Nacional
Constituinte com Vargas no poder. Porem, nas eleições de dezembro, pelo voto popular,
acaba sendo conduzido à presidência da República, o general Eurico Gaspar Dutra.
Até então, o partido entendia que a eleição de Dutra, por ter sido realizada nos
moldes democráticos, não poria em risco a democracia no pais. 0 Partido havia
CARONE, Edgar. 0 PCB: Volume 11 (1943 — 1964). São Paulo. Ed. Difel, 1982. Pg 04
SOARES, Leda Maria Marques. Cronologia da Era Vargas. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em
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conquistando respeito junto ao povo e era inegável o papel da URSS na vitória dos aliados
na II Guerra. É mantida a orientação sobre o caráter progressista da pequena burguesia
nacional e a política de "coexistência pacifica" que vinha sendo difundida desde 1943 pelo
PCUS, sinalizando uma intenção de relação harmônica com os países capitalistas e a IC é
dissolvida como um sinal de paz.
Nas mesmas eleições que elegeram Dutra, o PCB experimenta o louro da justa
orientação política e do trabalho de massa. Elege Luis Prestes Senador da República,
quatorze Deputados Federais e setenta e três de Deputados Estaduais.
Porém, o governo do General Dutra, seguindo a orientação norte americana,
desconsidera os esforços dos comunistas de estabelecer uma relação "pacifica". Em
resposta a primeira greve realizada nos segundo mês de seu governo, em fevereiro de 1946,
consegue que seja aprovada a Lei n° 9.070/46 e extingue o direito de greve, dando inicio a
mais um período duro para os trabalhadores e para o seu partido, o comunista.
No mesmo sentido, no resto do mundo, as baterias de guerra dos antigos aliados,
voltam-se contra a URSS. No Brasil, em maio de 1947 o registro do PCB é cassado. Em
outubro, o governo rompe as relações diplomáticas com a Rússia. Em janeiro de 1948, o
mandato de todos os parlamentares do partido é cassado. Estes atos estavam em sintonia
com as orientações da doutrina Truman, pilar da guerra fria, anunciada por Churchill em
dezembro de 1946.
Mas mesmo na ilegalidade, o partido não pára e lança-se em uma profunda luta de
resistência ao Governo Dutra e aproveita a influência que ainda gozava entre a população
para desenvolver lutas que, segundo suas análises, propiciariam um acúmulo de forças ao
movimento popular e contribuiriam para o desenvolvimento do pais, dentre elas a do
"Petróleo é nosso".
De 1948 em diante, o Partido Comunista do Brasil entra em outro ciclo politico
teórico e organizativo, que estará presente, apesar de secundariamente, no corpo deste
trabalho. 0 mais importante desta próxima etapa é identificar, em meio a este processo de
amadurecimento, como referencias externas, a IC e o PCUS(b), dialeticamente se
relacionavam com os acontecimentos locais e consubstanciavam o corpo do pensamento
programático que acompanhou o partido até recentemente.
0 mais interessante é a forma como se dava o desenvolvimento do marxismo no
Brasil, qual seja, como em outras partes do mundo, intrinsecamente ligado com o
produzido na URSS, atrasando, porém paradoxalmente influenciando de sobremaneira, a
evolução da leitura da realidade brasileira a partir de inúmeros pensadores que se

62

identificaram com o marxismo, como poderoso instrumento de análise e também
garantindo de forma inegável a unidade partidária.
Esta unidade persiste até que, contraditoriamente, à leitura dos clássicos de Marx
passe a ser mais difundida entre os comunistas. E, conseqüentemente, as opiniões
passassem a ser mais criticas e contundentes.
Porém, tal percepção é mais sensível no tocante a política e a filosofia. Na
economia as mudanças demoraram a tomar um contorno mais coerente, fenômeno este que
passa a acontecer também de forma paralela ao partido, contaminado pela necessidade de
se fazer uma critica às formulações emanadas por este. Criticas estas muitas vezes

superficiais.

63

4. CICLOS E INFLUÊNCIAS DO PENSAMENTO PECEBISTA
Nossa terra, vasta term, soledades,
povoou-se de rumores, bravos, bocas.
Uma calada silaba ia ardendo,
congregando a rosa clandestina,
até as campinas trepidarem
recobertas de metais e galopes.
Foi dura a verdade como um arado.

Rompeu a terra, estabeleceu o desejo,
mergulhou suas propagandasgerminais
e nasceu na secrete primavera
(America Insurreaa — Neruda)

Vários autores se propuseram a escrever sobre o processo de desenvolvimento
econômico do Brasil. Independente das interpretações que desenvolveram e da relevância
que concederam, reconhecem a influência do pensamento comunista neste debate. 0
chamado "Modelo Democrático Burguês", assim denominado em função da tática
revolucionária apregoada pelo PCB foi identificado como a proposta desta corrente
marxista para as questões relativas ao desenvolvimento nacional.
0 entendimento por parte dos comunistas de que a revolução no Brasil
objetivamente teria que passar por duas etapas, sendo a primeira a democrático-burguesa e
a segunda socialista, propriamente dita, condicionou a maior parte da elaboração teórica
desenvolvida pelos marxistas ligados ao partido comunista.
Tal compreensão pressupunha que para se chegar as condições objetivas de realizar
uma revolução socialista no Brasil, era tarefa da "vanguarda consciente do proletariado" e
seu partido, o PCB, lutar para que se realizasse no pais reformas de moldes capitalistas.
Portanto, para realizar esta tarefa seria necessário construir alianças com membros da
burguesia, que se opusessem as ações do Imperialismo e de seus aliados internos, o
latifúndio feudal e a grande burguesia, que dominavam as instituições governamentais e
mantinham o pais em um regime semicolonial e com formas de exploração semifeudais.
Esta burguesia, pelo seu caráter nacionalista, deveria ser atraida para uma aliança
com o proletariado e com o campesinato, sendo que, dentro desta "frente ampla", o partido,
através de sua política e de sua influência no movimento de massa, constantemente lutaria
pela hegemonia política do processo revolucionário.
Este raciocínio é a pedra angular da formulação política e programática do partido e
acompanhará sua atuação durante várias décadas.
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Para melhor entendimento sobre as origens desta concepção de revolução e
conseqüentemente deste "modelo econômico", será importante analisar as influências que
consubstanciaram as formulações do partido. Mas antes de analisá-las será importante
entender o processo de amadurecimento politico e teórico pelo qual o partido passou na
construção desta elaboração no período a ser estudado.
Dentre os pesquisadores que se propuseram a estudar os aspectos politicos e
teóricos que compõem o processo de desenvolvimento capitalista brasileiro, destacam-se a
obra de Ricardo Bielschowschy e a de João Quartim de Moraes. Bielschowschy traçou
uma cronologia da evolução do pensamento politico e econômico dos socialistas
brasileiros, organizados no PCB, tendo este quatro fases fundamentais. Moraes apresenta o
processo de maturação teórica dos marxistas no Brasil, tendo este se efetivado em três
etapas.
0 esquema desenvolvido por ambos os autores não necessariamente coincidem
cronologicamente um com o outro, mas as opiniões apresentadas complementam-se e esta
integração permite que se tenha uma visão mais abrangente do processo, principalmente
pelo fato de Bielschowschy desenvolver sua análise sobre questões mais especificas
ligadas ao PCB, enquanto Moraes em aspectos mais gerais do pensamento marxista.

4.1 - Posição política e econômica dos comunistas

Uma das correntes a que Bielschowschy dedica sua pesquisa é justamente a
socialista. Ele a localiza entre os denominados desenvolvimentistas, sendo considerada
como a linha mais á. esquerda desta corrente e composta na sua grande maioria pelos
integrantes e simpatizantes do PCB 93
Proceder-se-á a uma separação entre a abordagem política e econômica de
Bielschowschy na tentativa de, didaticamente, observar seus pontos nodais e seus
elementos de influência mútua. Primeiramente serão apresentados os aspectos econômicos

e posteriormente os politicos.
Como parte da corrente dos desenvolvimentistas, os comunistas defendiam como
principal ação econômica a necessária industrialização do pais, com ampla participação do
Estado. Eram defensores de investimentos estatais em setores básicos da economia, bem
como o controle do capital estrangeiro. 94
93
94
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A principal distinção entre os socialistas e os demais desenvolvimentistas, é que os
primeiros tinham na revolução proletária sua perspectiva estratégica, portanto a
modernização da indústria nacional e as mudanças a serem operadas na agricultura
estavam subordinadas a um espectro tático de acúmulo de forças, que permitiria no futuro
uma ruptura radical com o sistema capitalista.
Tendo este projeto politico como horizonte guia, toda a análise econômica segue
subordinada a esta lógica. Logo, para o autor "a caracterização do pensamento econômico
da corrente socialista deve partir de uma apreciação dos traços gerais da evolução do PCB
no periodo". 95
Um dos pontos mais polêmicos que campeou o pensamento socialista foi a
definição do papel do desenvolvimento das forças produtivas nacionais pela via do
capitalismo, como parte intrínseca do processo revolucionário. Como se comportariam os
comunistas ante o necessário, porém contraditório, avanço das relações de produção de
moldes capitalistas? 0 amadurecimento da classe operária e a realização de seu papel
histórico, o de realizar a revolução e conduzir o Estado, necessariamente teria que passar
por este estágio, desta forma?
A conclusão que chegaram os comunistas, depois de muita polêmica, foi a de que o
Brasil necessariamente deveria passar por um processo de amadurecimento das relações de
produção nos moldes capitalistas. Tal conclusão se fortaleceu com o evidente atraso destas
relações e com a conseqüente desorganização da classe operária. Portanto, para se atingir
as condições objetivas e subjetivas que permitiriam fazer a revolução era necessário
atravessar por esta etapa. Porém, esta transição capitalista deveria ser necessariamente
compartilhada entre a burguesia e os comunistas para garantir que rumaria na direção de
sua superação, visando assim a ruptura com o sistema.
Apesar dos comunistas relutarem em aceitar boa parte das análises que eram
produzidas sobre a realidade brasileira, inclusive aquelas oriundas de outras correntes
desenvolvimentistas, afinal Roberto Campos era tido como um desenvolvimentista,

o

Partido Comunista assimilava e difundia como correta algumas das formulações
apresentadas pela CEPAL e por outros centros pensantes, como o ISEB.
A deterioração dos termos de troca, a restrição externa como fator impeditivo ao
desenvolvimento capitalista no Brasil, um papel planificador e pró-ativo do Estado na
economia e a necessária redefinição do papel do campo visando a modernização da
95
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agricultura e a melhoria na composição dos preços, eram algumas das propostas cepalinas
encampadas, de forma pouco critica, pelos comunistas.
Os comunistas não participaram, ativa e organizadamente, do rico processo de
construção de uma interpretação sobre a economia latino-americana, propiciado pela
CEPAL e outros grupos de intelectuais na década de 40 e 50.
Bielchowski interpreta esta carência de formulação sobre a economia, como sendo
decorrente da frágil assimilação do marxismo e da influência exercida pela IC. Tal
condição levava o PCB a reproduzir, ou identificar, na história do pais, estágios de
desenvolvimento das forças produtivas estranhos a nossa realidade. Exemplo disto é o
entendimento de haver no campo brasileiro relações feudais na produção. Tal leitura levou
o partido a afirmar que a origem da economia agrária brasileira era semifeudal

e se

manteve em condições semicoloniais até a década de 50. Esta questão será melhor
discutida posteriormente.
A identidade do pensamento socialista com o marxismo, segundo o autor, está
limitada à tentativa de utilização do "materialismo histórico" na leitura sobre os estágios
do desenvolvimento da economia brasileira. 96 Já que a aplicação sobre os demais conceitos
da teoria econômica marxista não tinham correlação com

o ambiente "da análise

econômica de acumulação de capital e das contradições que a acumulação engendra". 97
A este respeito, é bom frisar que ha da parte deste que escreve, uma discordância
com o autor da obra relatada, sobre o entendimento do que vem a ser o materialismo
histórico. Bielchowski afirma que o entendimento sobre os estágios de evolução das forças
produtivas como apresentou Marx - comuna primitiva, escravismo, feudalismo e por fim o
capitalismo - é a análise "materialista histórica" sobre a economia. Porém, esta
identificação é resultado da aplicação do "materialismo histórico" enquanto método, sobre
a realidade européia. Ou seja, o método é o instrumento para se fazer uma leitura com
maior acuidade sobre o objeto em estudo e não o resultado deste.
Um bom exemplo de contrariedade com o que afirma Bielchowski sobre este
assunto esta expresso na obra de Caio Prado Junior, autor reconhecidamente marxista e o
precursor da utilização do materialismo histórico na interpretação do desenvolvimento da
sociedade brasileira. Neste não há o entendimento sobre a ocorrência do feudalismo como
modo de produção organizado no Brasil e sim traços deste, adaptados em função das
demandas impostas pelo coroa portuguesa.
96
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Em decorrência das dificuldades na assimilação do marxismo e conseqüentemente
de utilização do quadro analítico propiciado por esta doutrina, observa-se que a formulação
estratégica mais "sólida" entre os comunistas e que perpassou todas as posturas políticas,
desde os períodos mais sectários até os mais flexíveis, foi a da necessária etapa de
amadurecimento do capitalismo, tendo a burguesia nacional como principal aliada na
condução do novo Estado. A chamada etapa democrático burguesa da revolução socialista
foi uma bandeira estável e perene na plataforma política e econômica dos comunistas.
Porém, como parte integrante e, em até certo ponto, definidora da plataforma de
tarefas a serem cumpridas por esta aliança, nesta primeira etapa, estão a quebra do
monopólio da terra e a libertação da nação do jugo do imperialismo.
Tais configurações da economia brasileira, o latifúndio agro-exportador e o capital
estrangeiro eram entendidos como sendo os principais entraves ao desenvolvimento do
capitalismo no Brasil. Logo, somente realizando a ruptura com essa estrutura produtiva
poder-se-ia trabalhar para superar as amarras do sistema com um todo.
Esta ruptura, para os comunistas, transcende as fronteiras nacionais. 0
entendimento de ser o Brasil peça sobressalente da engrenagem do sistema capitalista
mundial e sendo a aliança latifúndio-imperialismo organizada para manter o pais submisso
aos desmandos externos, tornava a construção da revolução, mesmo em sua etapa
democrático-burguesa, importante para fortalecer

o

bloco progressista mundial,

capitaneado pela URSS e contribuir assim para mudar a correlação de forças entre os dois
pólos em disputa.
Sobre este aspecto da construção do partido, ha um nexo importante que demonstra
uma visão mais ampla da luta a ser desenvolvida. Esta coerência é destacada por
Bielchowski ao discutir o imperialismo e o papel do capital estrangeiro na economia
nacional, em especial no processo de industrialização. A este processo, os socialistas
entendiam como principal contraponto o papel do Estado como planejador, regulador e
indutor de investimentos produtivos, assumindo uma postura decisiva na luta
antiimperiali sta.
Para o autor, a preocupação quanto ao contingenciamento imposto pelo capital
estrangeiro a. industrialização nacional, este possuía um caráter politico do que econômico,
pois, a medida que denuncia "os prejuízos econômicos e politicos da presença do capital
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estrangeiro no Brasil", 98 o partido apresenta como alternativa a construção imediata da
primeira etapa da revolução democrático burguesa.
Mais uma vez surge um ponto de divergência com Bielchowski. Não
necessariamente propor como alternativa ao atraso decorrente da presença imperialista no
pais, a revolução socialista é uma proposta exclusivamente política. Lembrando que dentro
da compreensão marxista, dissociar esses dois aspectos é um erro, e principalmente por ser
entendido pelos comunistas que a primeira etapa da revolução tem como principal tarefa a
mudança da estrutura econômica, recessiva e submissa do pais. Então, a proposta da
revolução é antes de mais nada, uma proposta de caráter econômico. 0 que se pode
questionar, no âmbito da política, é se havia condições para esta ser anunciada como um
fato eminente, ou se não era melhor construir mecanismos mais factiveis de acúmulo de
forças, como se verificou após 1954.
A posição de ser prejudicial ao desenvolvimento do pais, a forma como o capital
estrangeiro se imiscuía na economia e na política, permitiu o surgimento de alianças
importantes entre os desenvolvimentistas nacionalistas e os socialistas. Apesar de o
segundo grupo ser, de inicio, contrário a qualquer investimento estrangeiro. Em
decorrência do avançar da luta política em torno deste tema, passaram a aceitar a proposta
do primeiro grupo. Estes investimentos poderiam se feitos na forma de empréstimos, de
preferência de Estado para Estado. Assim, permitindo que

o Estado brasileiro

potencializasse a industrialização do pais. Uma proposta típica da CEPAL e que o partido
adere e incorpora à sua plataforma.
A partir desta conduta, as forças desenvolvimentistas aliadas, voltam-se contra a
evasão de capital promovida pelas empresas estrangeiras e na defesa de que o Estado
assumisse a condução da economia nacional.
0 outro lado desta formulação dos comunistas sobre a economia está no campo, a
questão da reforma agrária marcou profundamente as construções programáticas. A

principio, esta não deveria ser uma luta encampada pelos comunistas, e sim, a direta
socialização das terras e estatização da produção, porém, em decorrência da correlação de
forças internas, esta passa a compor a plataforma tática do partido.
0 fator campo era a determinante nacional do processo revolucionário na
concepção dos comunistas e compreendia a desestruturação do controle politico exercido
pelos latifundiários há séculos, sendo assim a principal resistência As mudanças no pais.
98

lbidem. Pg 231.
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A posição oficial do PCB sobre a formação da estrutura fundiária brasileira, seguia
a linha adotada pela IC. Esta organização entendia que o campo brasileiro e as relações de
produção nele contidas refletiam uma estrutura semicolonial e semifeudal Portanto, a
revolução brasileira também deveria ser antifeudal, além de antiimperialista.
Na lógica dos comunistas, o latifúndio contribuía para que o pais não se
desenvolvesse, através da restrição da oferta de produtos e da contenção do mercado
interno. "Do lado da oferta, o latifúndio era avaliado como unidade produtiva incapaz de
atender A expansão da oferta de gêneros alimentícios exigida pelo desenvolvimento
econômico". 99
Para Bielchowski, as teses apresentadas pelos socialistas sobre a questão agrária e
sua contribuição para o atraso do desenvolvimento eram similares àquelas apresentadas
pelos Cepalinos, quais sejam, o não aprimoramento das técnicas de cultivo e a ineficiência
na ocupação do solo.
A conseqüência dessa incapacidade produtiva do latifúndio era a ocorrência de
pressão inflacionária, decorrente da tensão entre restrição da oferta e aumento da demanda,
restrição do mercado interno, conseqüência da expulsão do homem do campo e aumento da
oferta de mão de obra nos aglomerados urbanos, gerando uma pressão baixista nos
salários, limitando o consumo, e por fim, ocasionando uma fraca formação de poupança
interna e de investimento, por direcionarem parte da renda proveniente do excedente da
exportação para o consumo de produtos de luxo. Estes argumentos econômicos passam a
sustentar então, a bandeira da reforma agrária.
Estas, em linhas gerais, são as posições econômicas dos comunistas apresentadas
por Bielchowski e que corresponde aos elementos fundamentais que conduziram os
comunistas por todo aquele período que serve de referência a este trabalho. No próximo
capitulo será visto como esta análise foi apresentada nos documentos do próprio partido.
Agora, será apresentada a segunda parte, didaticamente separada do pensamento
socialista, os aspectos politicos, dialeticamente relacionados aos econômicos,
anteriormente descritos.

99
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4.1.1 Períodos de amadurecimento
-

0 primeiro período apresentado pelo autor é compreendido entre 1945 e 1948, ou
seja, entre o fim da 11 Guerra Mundial e o descredenciamento do partido da Justiça
Eleitoral e a consequente cassação dos mandatos parlamentares dos comunistas pelo
governo do General Dutra, cujos principais acontecimentos já foram tratados no capitulo
anterior.
0 segundo período analisado compreende 1948 e 1954. Este é considerado por

Bielchowski como uma das fases mais sectárias e estéreis do PCB, situação esta,
provocada pela grande repressão que acometia o pais, em especial sobre as organizações
populares. Foi o período que os EUA exportaram a doutrina Truman de combate aos
comunistas, cabendo ao governo brasileiro seguir as orientações na busca de algum acordo
financeiro e também por alinhamento ideológico.
Este sectarismo fez com que o PCB experimentasse um grande afastamento das
lutas populares e dos anseios das massas. Eram reproduzidas palavras de ordem distantes
do cotidiano do povo, sendo uma única exceção, a intensa participação na campanha "0
Petróleo é nosso".
0 distanciamento da realidade brasileira se intensifica ao longo do período e tem
seu grande auge no lançamento do manifesto da Frente de Libertação Nacional, ou
simplesmente, "0 Manifesto de 50", em que é levantada uma série de propostas
"revolucionárias", dentre elas, no 9 0 item do programa, qual seja, a necessidade de se
formar um "Exército Popular de Libertação Nacional", 100 essa fase vai até 1954.
Depois da morte de Getúlio, na preparação para IV Congresso Nacional,
surpreendido com os acontecimentos politicos, envergonhado pela abstenção do processo
eleitoral de 50 e da sistemática oposição a Vargas, o partido desenvolve uma profunda
autocrítica de suas posições e passa a observar melhor a conjuntura nacional, mas não
reflui na observação e análise dos acontecimentos internacionais.
Porém, um aspecto se mantém perene durante todo o período, o conceito de
revolução democrático burguesa como a primeira etapa da ruptura com o capitalismo no
Brasil. Mesmo as propostas mais sectárias eram mantidas no intento de atrair a burguesia
para a luta contra o imperialismo e seus aliados no pais. Aqueles que aceitassem o
programa apresentado pelo "Manifesto de 50" seriam aceitos no "exército de libertação
REVISTA PROBLEMAS. Nossa Política" Prestes apresenta o caminho aos brasileiros - . Rio de Janeiro.
n° 29. 08 set. 1950.
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nacional" e não teriam suas propriedades expropriadas durante a revolução e aqueles que
entregassem espontaneamente suas propriedades, receberiam uma indenização.
0 terceiro período analisado vai de 1954 até 1958. Esta fase demonstra como os
acontecimentos politicos internacionais do período anterior contribuíram para a formulação
sobre a política nacional do partido, seu amadurecimento e reforço na con fiança
revolucionária.
Os acontecimentos da revolução chinesa em 1949, a expulsão dos franceses do
Vietnã em 1950, a derrota dos EUA na guerra da Coréia em 1952, somados à autocrítica
desenvolvida no IV Congresso e, principalmente, 5. impressão de que a critica feita pelo
PCUS aos "erros de Stalin" em 1956, fortaleceria o projeto revolucionário na URSS e no
mundo. Tal percepção, fortalecida pela renovação da política de convivência pacifica
empreendida pela URSS com os EUA, fez com que o PCB renovasse sua relação com a
vida política nacional de forma pacifica e conciliadora.
Uma das principais ações decorrentes desta mudança de postura foi a construção de
uma aliança nacional com o PTB, partido de Getúlio, para participarem das lutas sindicais
e parlamentares, renovando o espirito de luta e de amplitude do PCB.
Outra conseqüência da mudança de postura se old, na medida em que o partido
passa a identificar avanços no processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil,
apesar de ainda enxergar traços feudais e semicoloniais na sociedade. Apóia Juscelino
Kubitscheck (JK), contra a tentativa de golpe em sua posse, demonstrando assim,
amadurecimento e capacidade de identificar diferenças no bloco de poder, observando que
os golpistas ligados a UDN eram os verdadeiros aliados do imperialismo.
Tais medidas refletiam a opinião de que havia possibilidade de, pela via
institucional, superar a etapa democrática burguesa da revolução socialista, ou seja, superar
a tese de ser necessária a construção violenta desta etapa da revolução e de que a disputa
pela hegemonia do processo pelo proletariado era uma condição para que as tarefas
burguesas desta etapa propiciassem o amadurecimento politico da classe operária. Começa
assim, uma transição importante no papel do partido, na construção das transformações
estruturais da sociedade brasileira, refletindo uma profunda mudança que se operava no
PCUS e na condução da URSS.
0 quarto e último período apresentado é compreendido entre 1958 e 1964. Esta
fase demonstra a fragilidade da formulação política e programática do partido e como,
medida que as referências externas vão perdendo sua influência sobre
deficiências vão aflorando.

o partido, as
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Dentro de um regime democrático, como o vivido entre 1950 e 1963, em que as
inúmeras tentativas de golpes foram abortadas pela mobilização popular e com auxilio de
parte da burguesia nacional, onde o pais se desenvolvia aceleradamente e a luta se
apresentava contida pela via institucional

e pacifica, o partido é paulatinamente

"desarmado".
Como na maioria dos acontecimentos no interior do partido, o relatório secreto
sobre Stalin, apresentado em 1956 é silenciosamente digerido pela direção e reaparece em
1958 como a matriz de um processo que definiu o rumo dos comunistas até a atualidade.
Sobre o pretexto de se expurgar do interior da organização partidária resquícios do
"culto a personalidade" e do estalinismo, é processado um movimento de critica e de
afastamento sumário de dirigentes, mudanças radicais na estrutura do partido, alteração na
acepção do papel do PCB para a sociedade, na tática partidária e na definição da estratégia
revolucionária.
Até 1961 quando foi realizado o V Congresso, os debates dentro do partido foram
intensos. Todos os temas que foram abordados explicitaram a fissura entre os comunistas.
As mudanças propostas seguiam a orientação difundida pelo PCUS de intensificar a
convivência pacifica entre o capitalismo e o socialismo, intensificando a relação com a
burguesia local e transferindo o caráter da luta revolucionária para o âmbito nacional e não
mais mundial.
Este congresso marcou a primeira cisão entre os comunistas no pais, chegando a
ponto de se trocar o nome do partido, de Partido Comunista do Brasil, para Partido
Comunista Brasileiro, mas, mantendo a sigla e marcando definitivamente a ruptura do PCB
com os princípios de sua fundação em 1922. Para uns foi uma autocrítica, para outros foi
uma capitulação, mas, o importante é que a partir deste momento o partido passará por
uma série de desmembramentos, antes e depois do golpe militar de 1964, ao qual não
imprimiu quase nenhuma resistência melhor organizada.
Mesmo assim, as principais organizações comunistas oriundas do "racha", PCB e
PCdoB 1 °I , defendiam que a revolução teria duas etapas, sendo a democrático burguesa a
inicial e fundamental para a transformação socialista, tendo o imperialismo e o latifúndio
como principais adversários e a burguesia nacional com um aliado importante a ser
considerado.
11

Histórico da reorganização do Partido Comunista do Brasil. Disponível
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0 autor identifica que em meio aos debates politicos desenvolvidos neste período,
mais uma vez o debate econômico foi "pobre em novidades e em capacidade analitica " . 102
Apesar de já terem tomado contato com a elaboração de Gunder Frank

e de ter sido este o

período em que os socialistas "fizeram a mais intensa militância intelectual em toda a
história brasileira"103, a militância teve nas revistas publicadas pelo próprio PCB como a
,104 ou por intelectuais ligados ao partido, mas que
"Revistas de Estudos Sociais
desenvolviam suas atividades com uma certa autonomia, foi o caso de Caio Prado Jr. e
Nelson Werneck Sodré, seu principal espaço de divulgação e de atuação.
Com justeza e mantendo a coerência, o partido pouco se distanciou de suas
matrizes teóricas ao longo do período exposto, a "mãe Russia" e os revolucionários que
movimentaram a Ásia e a Europa continuavam sendo seus referenciais.
Por mais que houvesse tido esforços de interpretar o Brasil e a América Latina, e
até mesmo encontrar pontos de contatos com as formulações feitas pela CEPAL, não era
dai que partia o centro das inspirações e sim das já conhecidas analises feitas pela IC e seu
legado histórico.
O PCdoB e as outras organizações derivadas do PCB não participaram do

movimento teórico mais amplo da década de 60 e de 70, toda suas formulações estavam
direcionadas para a resistência ao regime militar, fato importante que repercutiu
significativamente para o entendimento das características do regime e como operar a
resistência, mas que inibiu outras iniciativas, especialmente no âmbito da interpretação
sobre a realidade brasileira.

4.1.2 Trajetória Intelectual e política do marxismo no Brasil

Joao Quartim de Moraes escreve no principal artigo do Volume II da Coletânea
"

Historia do Marxismo no Brasil " , organizada por ele próprio, neste, afirma serem três as

etapas principais da trajetória intelectual e política da reflexão critica do marxismo no
Brasil. Mas antes de qualquer coisa ele adverte que, apesar de tê-las dividido de forma
"inevitavelmente esquematicas " , 105 elas estão dialeticamente interligadas e, portanto,
condicionando-se mutuamente.
BIELSCHOWSKI, Ricardo.lbidem Op.cit. pg 229
lbidem Op.cit. pg 230
11)4 Ibidem Pg 231
's MORAE, João Q. Evolução da consciência política dos marxistas brasileiros. In: História do Marxismo
no Brasil. MORAES, Joao Quartim (Org.). Campinas, SP. Ed. UNICAMP, 1995. Pg 64
Iu2
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A primeira etapa ele qualifica de "pré-critica em que o apelo à teoria marxista
consistia na zelosa reintegração dos cânones doutrinários em vigor no movimento
comunista internacional". 1°6
A segunda etapa é a de "autonomização teórica em que se cumpriram parcialmente
ao menos e em ritmo desigualmente combinados, os requisitos mínimos para a
consolidação de uma cultura política marxista, a saber, o esforço intelectual necessário
para assimilar a critica marxista à economia política burguesa". I°7
Esta fase, segundo o autor, se desenvolve a partir de 1945 e vai ate o final de 1960,
englobando a totalidade do período de tempo abordado por este trabalho. E. justamente
nesta fase do amadurecimento do PCB que as primeiras discussões internas refletem focos
diferentes de abordagem sobre o desenvolvimento da revolução no pais.
Nos documentos que precedem o IV e V Congresso do PCB, onde as opiniões de
todos os militantes eram publicadas, a conhecida Tribuna de Debates, identifica-se com
nitidez a diversidade de analise sobre os temas postos em pauta através das teses guias,
especialmente sobre a política de aliança com a burguesia e a tática revolucionária a ser
adotada pelo partido. Prestes, Mauricio Grabois, João Amazonas, Caio Pardo Jr, Jacob
Gourender, Diógenes Arruda, Carlos Marighela, Carlos Danielle, Pedro Pomar, entre
outros, constantemente estavam apresentando opiniões que acrescentavam novas
perspectivas as análises feitas pelo conjunto da direção partidária. Seja na intenção de
mudar as diretrizes até então tomadas pelo partido ou de atualizá-las, sem alterar seu
conteúdo.
Como na hipótese de Moraes "o progresso da consciência teórica e política dos
comunistas brasileiros" 108, deu-se até 1964, entende-se que sera também nos escritos até
este período que serão encontradas as inspirações da análise econômica sobre o Brasil feita
pelos comunistas.
As formulações desenvolvidas têm como ponto de partida dois referenciais
importantes Lênin em "0 Imperialismo fase superior do capitalismo" e a III Internacional
comunista. Estes alcançam tal dimensão não apenas pelo seu papel politico no movimento
comunista internacional, mas também, como já se frisou no capitulo anterior, o partido
nasceu em decorrência das ações oriundas desta matriz ideológica, política e programática
do marxismo mundial e sua renovação leninista.
Ibidem
Ibidem pg 65
1°8 Ibidem pg 64
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4.2 Linin, o Imperialismo e a Internacional Comunista.
0 partido e Lénin são irmão gèmeos.
Qual o mas querido da mãe historia?
Dizemos lenin
pensamos partido,
dizemos partido
pensamos Lênin.

(Partido - Maiakoviskr)

Diversos autores 109 atribuem um forte peso as resoluções da Ill Internacional
Comunista e a política propalada pelo PCUS as formulações e encaminhamentos
desenvolvidos pelo PCB, especialmente, sobre a caracterização da economia brasileira
enquanto semicolonial e portadora de traços feudais, além da identificação do imperialismo
como principal inimigo a ser combatido pelos revolucionários brasileiros.
Mas também identificam que, mesmo com esta marcante presença houve entre os
comunistas, do período em discussão, indivíduos que se destacaram pela profundidade e
independência com que desenvolviam sua produção intelectual, contribuindo assim para o
avanço do entendimento de pais pelos comunistas. Alguns conflitantes com a orientação
oficial do partido, mas integrados ao cotidiano partidário, caso de Caio Prado Jr. e outros
como Nelson Werneck Sodré, próximos da opinião oficial, contudo mais distantes
organicamente da estrutura partidária.
Porém, a inequívoca influência exercida pela obra de Lênin "0 Imperialismo Fase
Superior do Capitalismo", tanto nos documentos da IC, quanto nas análises feitas pelos
intelectuais comunistas, marcaram indelevelmente o movimento de esquerda no Brasil e no
mundo.
0 debate em torno do tema o imperialismo teve sua importância histórica
potencializada pela carência de explicações teoricamente sólidas sobre as transformações
pelas quais passavam o mundo no fim do século XIX e inicio do XX e ter sido a Teoria do
Imperialismo, desenvolvida pelos marxistas, capaz de responder as inúmeras reflexões que
circulavam pela Europa.
Inúmeros foram os que se aventuraram a emitir opinião sobre este tema, porém o
primeiro a se debruçar, com maior acuidade sobre este e sistematizá-lo adequadamente, foi
um jornalista inglês, que pode ser qualificado como um liberal reformista. John A. Hobson
1 ()9 Raimundo dos Santos, Ricardo Bielsehowschy, Edgar Carone, Guido Mantega, Maria da Conceiefio
Tavares, etc.
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tem seu nome gravado no panteão da história, não apenas por propor o debate de um tema
até então inédito, mas, mesmo tendo bem definidas suas posições ideológicas, não se
esquivou de manifestar-se, consternado com a corrida das grandes potências para pilhar as
colônias da África e da Ásia no fim do século XIX e assim "identificar os impulsos e
interesses que serviam de força motriz para a nova escalada colonialista"." ° Suas
observações influenciaram gerações de pensadores, em especial os marxistas.
Estes travaram entre si e com pensadores liberais, um intenso e profundo debate.
Rudolf Hilferding, Rosa Luxenburgo, Karl Kautsky, Nicolai Bukharin e especialmente
Vladimir Lênin; fizeram da teoria do imperialismo a maior construção marxista sobre o
desenvolvimento do capitalismo no século XX. Teoria esta, que avançou sobre os demais
campos das ciências sociais e que só perdeu força com o advento da desagregação da
URSS no inicio da década de 90.
0 papel de Lênin neste debate se destaca, não por ter sido o principal líder do
processo revolucionário de 1917, mas por sua justeza na análise dos mecanismos de
funcionamento do capitalismo na sua fase final, o imperialismo. Isso inclusive, lhe permite
escrever o "Imperialismo Fase Superior do Capitalismo" e este servir como referência na
definição da tática para conduzir, pelo Partido Bolchevique Russo, a Revolução Russa.
Ou seja, a análise de Lênin, materializada neste livro, serviu, naquele momento
histórico, mais como uma demonstração de interpretação, dialeticamente construída, de
cenário para a execução de uma intervenção política precisa, do que para um estudo sobre
economia.
Lênin, quando escreve o "Imperialismo em 1916", sem a precipua intenção de
torna-la uma grande obra do marxismo, descortina para todo o movimento comunista
internacional "o problema da essência econômica do imperialismo"."' Passando então,
esta obra junto á Revolução de outubro, a redefinir todos os programas, as formas
organizativas dos partidos no mundo inteiro e delegando á. Internacional Comunista, o
grande partido mundial, a tarefa de catalisar, difundir

e orientar a organização do

movimento comunista em todo o mundo.
11 `) FERANDES, Luis. URSS, ascensão e queda: a economia política das relações da União Soviética com o
mundo capitalista. 2. ed. São Paulo: Ed. Anita Garibaldi, 1992. Pg 16
I LENIN. Vladimir I. 0 imperialismo — Fase superior do capitalismo pg 06
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justamente no entendimento dos mecanismos politicos

e econômicos

desenvolvidos por Lênin em sua "brochura" 112 que se encontra a raiz da compreensão dos
comunistas sobre a situação de dependência do Brasil.
0 processo de mutação do capitalismo concorrencial até a sua fase imperialista
está, intrinsecamente ligada à necessidade de uma maior autonomia e resistência do capital
às crises inerentes ao sistema.
Desde o processo de formação dos monopólios, cartéis e trustes industriais, até
controle destes pelo capital financeiro, chegando a sua forma final do Imperialismo, este
como última fase de evolução do modo de produção capitalista, passou por muitas etapas
nos países de origem dos monopólios, até a partilha do mundo, disputando as colônias e
semicolônias.
Lênin

apresenta "a transformação da concorrência em monopólio",

transformação dos bancos de meros intermediários em grandes monopólios que controlam
uma enorme quantidade do capital dinheiro do conjunto dos capitalistas, bem como a
maior parte das fontes de matéria prima", 113 e por fim a fusão completa destes,
constituindo o capital financeiro, como sendo os principais traços evolutivos do
capitalismo que consubstancia a fase imperialista.
justamente quando o sistema atingiu esta fase que se intensificou sua tarefa de
bombeamento da riqueza mundial no sentido periferia - centro. Para tal, utilizou-se de
diversos mecanismos politicos, econômicos e financeiros. Afinal:
o imperialismo, ou domínio do capital financeiro, é o capitalismo no seu
grau superior (..) O predomínio do capital ,financeiro sobre todas as demais
formas de capital implica o predomínio dos rentiers e da oligarquia
a situação destacada de uns quantos Estados de "poder" em relação a todos os
demais

Esta situação em destaque, de dominação da maioria dos Estados por outros
poucos, é apresentada pelo chefe da revolução de outubro, ao analisar o processo de
exportação de capital. Esta etapa, que Lenin localiza como ocorrendo no "limiar do século
XX", 1 5 é marcada pelo surgimento do "excedente de capital" 116 nos paises centrais.
Ibidem
Ibidein
Ibidem pg 45
11 Ibidem pg 47
116 Ibidem pg 47
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Este excedente, por sua vez, é destinado aos países carentes de investimento. Pois
nestes "os preços das terras e os salários são baixos e as matérias primas são baratas", 117
garantido uma excelente valorização deste capital exportado.
Mas, outra razão faz com que os monopólios exportem capitais e não reinvistam
este excedente em seus próprios países. A questão é o risco de os lucros serem reduzidos
pela elevação da qualidade de vida da população local, que exigiria cada vez maiores
salários.
0 grau de inserção dos países destinatários desses excedentes ao sistema capitalista
mundial é um facilitador para que estes capitais sejam altamente remunerados. A dimensão
das linhas férreas implantadas e o grau de estruturação das bases industriais, tais como
infra-estrutura, fornecimento de energia, acesso à mão de obra, são indicadores desta
integração que garante aos capitais financeiros a implantação de múltiplos mecanismos de
expropriação.
No livro, "Brasil: Radiografia de um modelo", Sodré afirma que "os investimentos
britânicos mostram como o Brasil representava uma das primeiras vitimas do
Imperialismo", 118 e que a conivência do governo brasileiro "dominado" por uma camada
que lucrava com a intervenção capitalista, permitiu a expansão destes mecanismos de
exploração no pais. Cita o exemplo do Bardo de Mauá, como retrato da subserviência da
elite dirigente e dos mecanismos de intervenção dos monopólios. Esta experiência se
reproduziu em todo o mundo com uma velocidade e ferocidade assombrosa.
Estes capitais desterrados, a principio funcionam como verdadeiros dinamizadores
do desenvolvimento nacional na periferia do sistema. Chegam, se instalam, erguem
prédios, assentam trilhos de trem, criam empresas, abrem bancos, etc. Um verdadeiro
turbilhão de negócios. Porém, este desenvolvimento é acompanhado no mesmo ritmo, por
uma espiral crescente de submissão destes países aos interesses dos monopólios e de seus
Estados de origem.
Os empréstimos são os principais instrumentos de exportação de capitais, mas estes
raramente seguem para os países importadores desacompanhados. Antes de estes recursos
serem liberados, algumas condições são exigidas, entre estas, as mais nocivas estão os
juros e os acordos comerciais. Estas "clausulas" não são apresentadas para evitar o risco do
investimento, que é quase nulo, mas sim, para maximizar o lucro, valorizar ao máximo o
capital investido.
Ibidem pg 48

118 SODRE, Nelson W. Brasil: Radiografia de um modelo. Petrópolis: Ed. Vozes, 1974. Pg 53
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Os acordos comerciais, geralmente, estão vinculados A. justificativa do empréstimo.
Ou seja, aquela instituição financeira ou o Estado que empresta o recurso, garante que estes
serão aplicados na compra de materiais ou equipamentos fornecidos pelo seu braço
industrial ou pelas indústrias de seu pais, além de fornecer os técnicos para instalação
destes equipamentos. Em síntese, garante o retorno do investimento A sua origem,
fortalecendo sua indústria, evitando que a tecnologia seja difundida e lucrando, acima de
tudo, com a cobrança dos juros sobre o valor emprestado.
0 problema central está na aplicação destes recursos em setores produtivos de
baixo valor comercial, destinados, na sua grande maioria, para a exportação,
principalmente de produtos agrícolas e matérias primas. Pois, o excedente monetário desta
comercialização acaba sendo utilizado, na sua grande maioria, para a importação de
produtos manufaturados, que tem seus pregos reajustados a uma velocidade superior ao
preço das matérias primas. Além do mais, em muitos destes acordos comerciais, as
empresas fornecedoras de capital tem a permissão do governo para comprar as matérias
primas, a um preço inferior ao de custo. Em pouco tempo, esses países tomadores de
empréstimos, acabam adquirindo um enorme déficit comercial. Estes, por sua vez, são
cobertos com outros empréstimos, gerando assim um ciclo vicioso de endividamento e de
dependência.
Lain apresenta como exemplo deste procedimento citando acima, o relatório do
cônsul austro-húngaro em Sao Paulo:
"A construção dos caminhos de ferro brasileiros, realiza-se, na sua maior
parte, com capitais, franceses, belgas, britânicos e alemães: os referidos países.
ao fecharem as operações _financeiras relacionadas com a construção dos
caminhos de ferro, reservam-se às encomendas de matérias primas de
construção de ferrovias". /19

A crescente concentração e formação de cartéis e trustes mundiais, a incessante
busca de lucro máximo através da sufocante penetração e controle dos países periféricos
pelas nações imperialistas, no afa" de fortalecerem suas próprias empresas, trazem para a
ordem mundial uma crescente e profunda instabilidade.
Esta instabilidade política e econômica leva a uma forte tendência beligerante. Os
Estados monopolistas passam a desenvolver ações ofensivas e coercitivas no intuito de
garantir que os mais fracos se submetam aos seus interesses. Estas grandes potências, que
experimentam um crescimento anárquico, necessitam de fontes intermináveis de matérias
primas e de ampliarem continuamente o mercado de consumo do seu excedente produtivo
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e de capital. Além de garantir que outras nações "acolham" os seus excedentes
populacionais que tensiona a ordem interna das mesmas.
Esta crescente necessidade de territórios que garantam a efetivação do lucro
máximo leva as nações imperialistas a uma disputa por novos espaços que abalam

o

sistema capitalista mundial. A este respeito, Lenin faz a seguinte afirmação:
"Os capiolistas não partilham o mundo levados por uma particular
perversidade, mas porque o grau de concentração a que se chegou os obriga a
seguirem este caminho para obterem lucro: e repartem-no, -segundo o capital,
segundo a força", qualquer outra forma de partilha é impossível no sistema de
"128
produção mercantil e no capitalismo

As partilhas saem da esfera econômica e se consolidam na esfera territorial,
processo que culminará invariavelmente em conflitos de maior intensidade, à medida que
se extinguem os espaços não ocupados no mundo. Logo, para uns manterem sua tendência
de crescimento, muitos terão de ceder ou perder sua liberdade. Torna-se cada vez maior a
tendência da solução para esses impasses, não serem resolvidas de forma pacifica,

é

incontestável que a passagem do capitalismo à sua fase imperialista, intensificou a luta pela
partilha do mundo e a luta entre as grandes nações.
ik medida que esses conflitos pela partilha do mundo se intensificaram, o capital
monopolista não identificou mais obstáculos as suas intenções. Nos países que viviam sob
o jugo colonial foram implementados os métodos mais violentos de exploração, além da
intensa pilhagem de suas matérias primas, das fontes de energia, dos lucros financeiros e
aumento da intensidade da extração da mais valia de seus trabalhadores e o envio de tudo
às "metrópoles".
Aos países que gozavam de uma condição frágil de liberdade, não lhes restou
muitas energias para resistir à força do capital. Este lhes retirando, ainda que nascente os
traços de independência, submetendo-os aos interesses das grandes potências.
A dominação sistêmica do capital financeiro procurou enredar sobre seu controle
todas as iniciativas de independência que surgiram no desenvolvimento da sociedade
moderna, desde os fenômenos econômicos, até os extra-econômicos. "A superestrutura
extra-econômica que se ergue sobre a base do capital financeiro, a política e a ideologia
deste, reforçam a tendência para as conquistas coloniais", 121 criando nas nações
dominadas, um sentimento de impotência, resignação e de conformismo com a situação
vigente.
" 9
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Porém, a intervenção imperialista se distingue de acordo com cada pais "ocupado"
Esta distinção está ligada ao tipo de relação desenvolvida com a metrópole anterior, com o
tipo de produto comercializado, com o papel desempenhado por aquele pais na fase
anterior das relações comerciais com o resto do mundo, entre outros fatores estruturais
Estas estruturas criam uma superestrutura política e social que pode ser, ou não, mais
permeáveis aos interesses imperialistas.
Lênin entende que o "imperialismo capitalista", no afd de fazer valer sua posição
nos diversos países do mundo, acaba sendo obrigado a flexibilizar suas formas de
dominação, em função dos diversos graus de resistência imprimido a seus interesses pelos
povos das nações ocupadas, ou em vias de ocupação. Neste sentido, se identifica a
constituição de "abundantes formas transitórias de dependência" 122 , entre os paises
possuidores de colônias ou as colônias propriamente ditas.
Ele descreve estas "formas transitórias", como sendo constituída por países que, de
um ponto de vista formal, gozavam de uma certa independência. Ou seja, que possuíam
instituições democráticas em processo de consolidação, um tecido social em fases distintas
de formação e com uma base econômica ligeiramente diversificada ou com condições para
tal. Mas, que em decorrência da incessante sede de lucro do Imperialismo e de poder das
elites locais, acabam presos em um emaranhado de "dependência financeira

e

diplomática". 123 Uma destas formas, a mais susceptível A intervenção, é a semicolonial.
Lênin frisa que as semicolônias, por representarem pouca resistência aos intentos
imperialistas, permitindo "uma subordinação mais lucrativa e cômoda ao capital
financeiro" e abrindo a possibilidade de "perda da independência", foram os alvos da
grande disputa entre o capital financeiro "quando o resto do mundo já se encontrava
repartido". 124
A questão das colônias foi considerada por Lênin, ao fazer referência a outros
autores, como um processo que fatalmente reconstituiria a geografia política do mundo,
como ocorreu na Europa no século XIX. Em decorrência da acelerada expansão do poderio
imperialista, a repartição do mundo seria desigual. E este movimento certamente
desembocaria em choques e disputas de largas proporções.
A definição encontrada por Lênin que contivesse as principais variáveis
econômicas do processo de expansão do imperialismo — "concentração de produção e de
Ibidem Op.cit pg 64
Ibid.= pg 65.
123 'Went
121

122
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capital, fusão de capital bancário com o industrial criando o capital financeiro, exportação
de capital, formação de associações internacionais e monopolistas e partilha internacional
do mundo entre as potencias capitalistas mais importantes" 125 é a seguinte:
imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento que ganhou corpo
o a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu mareada
importância a exportação de capitais. começou a partilha do mundo pelos
trustes internacionais e terminou partilhando toda a terra entre os países
capitalistas mais importantes "
. 126

Ao conseguir definir o imperialismo, Lênin compreende que o estágio final de seu
desenvolvimento coincidiu com a intensificação de sua putrefação. 0 Estado imperialista,
sobre o controle do capital financeiro, distancia-se cada vez mais da valorização do capital
pela produção e privilegia a condição de rentista, valorização pelo capital usurário,
decorrente da enormidade de capital exportado a juros, passa a condição de parasitário. 0
autor identifica que "6 precisamente isto que constitui a base econômica do ascenso do
imperialismo. 0 credor está mais solidamente ligado ao devedor do que o vendedor ao
comprador". 127 0 processo de controle, via relação financeira, garante uma maior
"fidelidade" do devedor ao credor, intensificando a dependência dos países coloniais de
semicoloniais, garantido o enriquecimento das nações dominadoras.
Porém, Lênin além definir a etapa atual do desenvolvimento capitalista provoca a
todos ao questionar, "se é possível modificar por meio de reformas as bases do
imperialismo, se há que se seguir adiante, agudizando e aprofundando ainda mais as
contradições que

o imperialismo gera, ou se há que retroceder atenuando as

contradições". 128 Esta indagação, que a principio é dirigida a Kaustsky, da mesma forma
como as construções presentes no "livrinho", I29 permearam o debate em todo o movimento
comunista internacional e esteve presente em diversas pautas da IC, do PCUS e do PCB.
Se, diferente do que afirmavam os reformista kaustskystas, a oposição ao
imperialismo é a revolução socialista, orientada pelo proletáriado em aliança com o
campesinato, qual deve ser o caminho a ser trilhado pelas organizações revolucionárias em

países de economia semicolonial ou pré-capitalista?
lbidem pg 64
Ibidem pg 67
126 Ibidem pg 68
127 Ibidem pg 77
128 Ibidem pg 84
129 Ibidem pg 07
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Esta foi e continuará sendo o grande debate do movimento revolucionário, qual
seja, a construção da tática e o caráter da revolução socialista e como aliar a realidade local

à luta contra um sistema global?
Foram justamente estes questionamentos que inspiraram alguns intelectuais
brasileiros a debruçarem seus pensamentos sobre a forma de intervenção que o
imperialismo desenvolveu no pais.
4.2.1 — O Imperialismo pelos Intelectuais do PCB

Apesar da forte influência dos documentos da IC e da análise leninista sobre o
processo de amadurecimento e de expansão do Imperialismo em escala mundial e sobre o
caráter e forma de resistência a esta inexorável escalada, os formuladores da política do
PCB eram obrigados a responder aos acontecimentos locais e encontrarem respostas
políticas e programáticas para esta demanda interna. À luz destas inspirações os
intelectuais comunistas se depararam com os mecanismos de dominação implementados no
pais e, em certa medida, desenvolveram formulações "criativas" sobre os problemas
nacionais.
Dois destes já foram apresentados em páginas passadas deste trabalho, Caio Prado
Jr. e Nelson Werneck Sodré.
Caio Prado foi uns dos integrantes do partido que mais questionou a tática das
etapas da revolução brasileira. Não por protestar contra a necessidade de aliança corn a
pequena burguesia nacional, pelo contrario, mas por discordar da interpretação de que o
pais havia sido erguido sobre uma estrutura feudal de produção e de que, por conseguinte,
para se fazer a revolução proletária seria necessário etapas, sendo a primeira a de
superação desta condição do atraso.
Para ele a colonização brasileira deu-se dentro do processo de expansão capitalista,
quando ainda, em sua fase mercantil teve seus primeiros empreendimentos produtivos —
cana, mineração e café - montados para atender 6. demanda desta maturação, nos países
centrais.
Ele compreende que não houve no pais uma evolução de "um modo de produção
para outro, mas sim, ocorreu uma evolução de uma fase primitiva do capitalismo para uma
mais avançada". 130
13
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Prado Jr. entende que, na medida que o desenvolvimento do pais se deu dentro do
"sistema mercantil internacional — prenúncio

e fase preliminar do capitalismo

propriamente" 131 , a nação está, desde os primórdios, submissa à demanda do centro
dinâmico do sistema. Na medida que o capitalismo evolui na direção da formação do
Imperialismo, a economia nacional se adapta, perpetuando e aprofundando a condição de
dependência e de subordinação.
A esta situação é apresentada pelo autor, a possibilidade de ruptura, à medida que
se considere a peculiaridade da formação da organização econômica e da estrutura social
interna. Há uma intrínseca correlação entre estes fatores internos e o externo, porém, na
compreensão de Prado Jr, não se pode almejar a ruptura com um, sem organizar e
desenvolver concomitantemente a ruptura com o outro. Ele afirma de tal forma esta
questão:
"Não nos podemos libertar da subordinação com respeito ao sistema
internacional do capitalismo, sem a eliminação paralela e simultânea daqueles
elementos de nossa organização interna, econômica e social, que herdamos de
nossa firmação colonial "
. 132

As criticas desenvolvidas por Prado Jr. ao enquadramento do partido às orientações
e formulações externas se acirraram a tal ponto que este, em 1967, rompe com o já
combalido PCB.
A posição de Werneck Sodré sobre o imperialismo, sobre a tática das etapas
desenvolvidas pelo partido e em relação a leitura feita sobre a realidade brasileira, possui
uma harmonia com o conjunto da direção partidária. Por mais que preferisse manter uma
certa independência orgânica, atuando em institutos de pesquisa e de planejamento como o
1SEB, as suas formulações contribuíram para que o partido amadurecesse, especialmente
depois de 1954, sua visão sobre a realidade e a política nacional.
A interpretação dele sobre o processo de penetração do imperialismo no Brasil
guarda diferenças importantes da feita por Prado Jr., mais especificamente a forma de
inserção do pais no sistema capitalista internacional. Sodré entende que o processo de
desenvolvimento em etapas distintas foi o que ocorreu no Brasil. Avalia que a transição de
uma estrutura produtiva para outra se opera, na medida que, a mais antiga não atende mais
as necessidades pelas quais foram criadas. E que, ao passar de uma etapa para outra, a mais
nova ainda carrega durante algum tempo traços da estrutura anterior, mas constitui
' I JUNIOR, Caio Prado. A revolução brasileira. São Paulo. Ed. Brasiliense, 1978 pg 187
Ibidem pg 185
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rapidamente sua identidade e esta por sua vez passa, em um curto espaço de tempo, a
dominar por completo o tecido social.
No Brasil, desde a etapa colonial até a de constituição do capitalismo, a nossa
economia passou por graus diferenciados de dependência, mas sempre nossa produção
esteve subordinada a um fator externo, independente da metrópole a que deveria ser
entregue os recursos aqui produzidos.
Ele afi rma que a condição de dependência do pais, "fica plenamente definida com o
advento do imperialismo". I33 Sodré identifica que a transição da condição de economia
colonial para dependente se processa a partir da metade do sec XIX

e atinge seu

amadurecimento no inicio do sec XX, em consonância com o apogeu do imperialismo em
escala mundial, 134 sendo o Brasil uma das primeiras nações a experimentar sua ânsia de
expropriação, através dos investimentos britânicos. 135
0 processo de endividamento para compensar o déficit na balança comercial, a
pressão cambial como forma de facilitar a importação de manufaturados, em certa medida
prejudicando as exportações, ampliando o déficit e conseqüentemente a tomada de
empréstimos, foi o principal mecanismo de dominação do imperialismo e de submissão das
nações dependentes aos interesses estrangeiros.
Os empréstimos contribuíam substancialmente para a crescente condição de
dependência do pais, pois os recursos enviados eram utilizados para a cobertura do deficit
comercial e quase nada era investido na produção, mantendo os preços das mercadorias
exportadas defasadas em relação às mercadorias importadas.
Esta situação permitia que se instalassem empresas estrangeiras no mercado local,
que rapidamente tiveram apoio dos latifundiários e constituíram uma aliança importante
Esta aliança tinha interesses bem definidos e favoreciam a ambos. Primeiramente, o fato da
presença das empresas estrangeiras recém instaladas no pais, reformulava o mecanismo de
câmbio e garantia a receita proveniente das exportações, predominantemente de café,
transferindo para a maioria da população o ônus de ter que comprar seus viveres, boa parte
importados ou atravessados por empresas estrangeiras aqui instaladas, com moeda
desvalorizada. Segundo, tanto para os trustes quanto para os latifundiários não interessava
a constituição no Brasil de outros ramos industriais sendo aqueles ligados à exportação.
SODFlt, Nelson W. Ibidem Op. cit. pg 45
Ibidem
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Terceiro, na medida que estes setores se mantinham como principais forças econômicas,
mantinham-se como as principais forças políticas.
Mesmo com o processo de transição do poder politico no Brasil, que se deu sem um
conflito de escala nacional e, por conseguinte, sem alterar as bases estruturais da
sociedade, o endividamento continuo foi um "traço definidor da dependência"

e do

desenvolvimento do capitalismo brasileiro que já nasceu sob os auspícios das nações
imperialistas, segundo Sodré. 136
Por esta lógica, este autor compreendeu que, ao ser o imperialismo em aliança com
o latifúndio, um grande entrave para o desenvolvimento do mercado interno, a submissão
deste aos interesses alienígenas entrava em choque corn os "interesses capitalistas
nacionais". Portanto, estes setores são aliados importantes para a consecução do estágio em
que se encontrava o processo revolucionário brasileiro, a etapa democrática burguesa 137,
dando então um colorido verde e amarelo às formulações da IC.
4.2.2 0 Imperialismo e a Dependência

0 debate relacionado ao processo de desenvolvimento do capitalismo sobre as
nações periféricas, como já foi visto no segundo capitulo deste trabalho, ocupou corações e
mentes de inúmeros pensadores da América Latina e do mundo.
Após a construção teórica do Imperialismo, e nele a formulação sobre os elos mais
frágeis do sistema, a diferença e determinação de um polo mais forte (centro), em relação
ao outro mais fraco (periferia), ficou mais nítida. 0 entendimento sobre os mecanismos
que propiciavam as crescentes assimetrias entre os extremos do sistema passou a constar
na pauta de debate de diversos autores, inclusive os liberais, que não foram capazes de
negar as distorções, mas tentaram justificá-las.
A América Latina foi um dos principais espaços de produção teórica sobre esta
situação. A CEPAL, tendo a frente Prebisch, com foi visto, foi idealizadora de um processo
de gestão do Estado, tendo o planejamento e a industrialização como pedras fundamentais,
que adentrou pela segunda metade do século XX e que repercutiu mundialmente.
Mas seja criticando ou complementando a estrutura analítica da CEPAL, os
marxistas latinos procuraram, a partir de Lênin e da teoria do imperialismo, compreender
os fenômenos ocorridos com o continente e com as demais nações periféricas, no
"6
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transcorrer do avanço do imperialismo sobre elas. A construção mais difundida desse
esforço, além das apresentadas pelos partidos comunistas, é a teoria da dependência, como
foi visto no segundo capitulo.
Ouriques coloca como sendo parte do debate sobre a economia periférica, a relação
entre a teoria da dependência e a teoria do imperialismo. Em sua tese de doutorado, cita
diversos autores e suas conclusões sobre o tema. Identifica que ha aqueles que entendem o
estudo da dependência como uma contribuição para a "melhoria e reformulação" 138 da
teoria do imperialismo. Outros afirmam que não há uma teoria da dependência e sim "o
que existe é uma teoria do imperialismo, da qual, o corpo de hipóteses e explicações
relacionadas ao esclarecimento de como a dominação imperialista se abate sobre a periferia
do mundo capitalista constitui uma divisdo". 139 E também há aqueles defendendo a tese de
que uma se opõe a outra, por terem posições distintas sobre qual é a contradição principal
do capitalismo, entre as nações (teoria da dependência), ou entre o capital e o trabalho
(teoria do imperialismo), sendo que a dependência não é uma teoria e sim urna ideologia
nacional . I 4°
Para Ouriques pode-se localizar na Teoria da Dependência heranças do
Imperialismo, "porém, tal perspectiva não anula

o caráter especifico da teoria da

dependência, nem a necessidade de estabelecer seus conceitos constitutivos próprios" I41 ,
dando a esta teoria uma legalidade própria, muito além de um complemento ou derivação
da teoria do imperialismo.
Definitivamente, este debate está longe de ser consenso entre os marxistas.
Fernandes entende que boa parte daqueles que desenvolvem a teoria da dependência pecam
na não compreensão, desenvolvida por Lênin, de existir "a possibilidade do
desenvolvimento econômico e industrial da "periferia" na fase do imperialismo, ainda nos
marcos de um capitalismo dependente, como havia sido indicado por Lênin". 142
Para este autor a grande dificuldade encontrada pelos estudiosos, daquilo que ele
chama de "economia política do imperialismo" 143 pós Lênin, está no fato de que boa parte
,

destes localizam a maior contradição, do processo de submissão da periferia pelo centro,
nas relações de trocas entre as nações e não nas relações de produção e da exploração
OURIQUES, Nildo.Op.cit Pg.79 (Thetenno dos Santos)
Ibidem Pg. 80 (Otavio Ianni)
14° Ibidem Pg. 80 (Raba Bena Kouchi)
141 Ibidem Pg. 82
142 FERNANDES, Luis. Op cit. Pg 59
143 Ibidem

138

139

88
decorrente delas. Principalmente naquilo que Ouriques apresentou como limitação dos
cepalinos e enquanto critica feita pelos dependentistas.
Para Fernandes, tal equivoco contaminou inclusive o MCI, através da IC e
conseqüentemente os diversos partidos comunistas espalhados pelo mundo, em especial os
das nações periféricas, levando-os a entender que suas nações "padeciam muito mais de
falta de capitalismo do que da existência deste". 144 Certamente o PCB foi um destes.
Este debate se prolonga até hoje, mas sua conclusão demanda antes de qualquer
coisa que os marxistas se entendam no tocante a leitura sobre a realidade sócio econômica
da América Latina, situação esta que não está longe de se efetivar, mas também sobre as
alternativas e os caminhos para se alcançar a tão propalada emancipação.

4.3

—

A influência da Internacional Comunista

A Internacional Comunista refundada por Lênin em 1919, sobre os escombros da II
Guerra Mundial, da Revolução Russa e da II IC é a matriarca do todos os partidos
comunistas do mundo, fonte de inspiração política programática, teórica, organizativa e
ideológica do movimento comunista internacional. 145
A III IC surge de um intenso debate encabeçado por Lênin contra os dirigentes da 11
IC, especialmente Kaustsky, que conjuntamente com vários integrantes, de diversos
partidos Social-Democratas da Europa, após desenvolverem uma análise sobre o
imperialismo, estranha ao movimento operário internacional e a sua luta emancipatória,
desvirtuam o chamado manifesto da Basiléia de 1912. Este explicitava o caráter da I
Guerra como sendo imperialista e espoliadora e, portanto ao operariado não caberia a
tarefa de combater uns contra os outros. Porém, em um ato de traição, estes dirigentes
passam a defender a participação, dos até então partidos operários, na guerra que era
anunciada, apoiando as respectivas burguesias nacionais, com o falso argumento de defesa
dos interesses pátrios.
Em meio a estes acontecimentos, Lênin passa a conduzir um forte combate As
concepções ditas de direita e oportunistas emanadas deste setor no movimento operário,
renova as concepções filosóficas do marxismo e se demonstra um grande líder teórico e
politico, ao conduzir a revolução de 1917 e fundando em 1919 a III IC.
144
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As bases programáticas e políticas da IC seguem, a principio, as análises
desenvolvidas por Lênin. A visão econômica e política, daquela fase da luta contra o
capitalismo, estava pautada nos ensinamentos contidos no "0 Imperialismo". A forma de
organização partidária, sua nomenclatura e a tática a ser adotada pressupunham a
necessidade de organizar mundialmente a classe operária — internacional por excelência,
desenvolver uma ampla luta contra o Imperialismo e defender, em todos os pólos do
planeta, as mesmas bandeiras políticas, adequadas à realidade local. Tinha na divulgação
dos êxitos atingidos pela primeira grande experiência de revolução socialista, a Revolução
Russa, um importante instrumento de propaganda revolucionária.
A condição dos países que viviam em situação de colônia e ou semi-colônia,
sempre foi pauta nos congressos da IC. A final eram sobre estas "nações" que se
debruçavam os grandes Estados parasitários imperialistas naquele momento. A luta na
defesa destes estados explorados era vista como uma importante tática de retenção da
expansão do capitalismo imperialista pelo mundo e de fragilização das condições
econômicas dos países centrais.
Era através do processo de sucção das riquezas produzidas naqueles países carentes
que as grandes potências se mantinham e ampliavam seu poderio. Além de amortecerem,
através de suborno, de pequenas concessões e de repressão, as mobilizações de seus
trabalhadores.
Na medida que o imperialismo segue ampliando suas ações e que vários intentos
revolucionários, como os da Alemanha, Hungria, Polônia, entre outros, são derrotados pelo
estado imperialista, as lutas nas colônias vão ganhando maior importância. No caso da
América Latina, o interesse em organizar os partidos neste continente segue a lógica da
resistência a ascensão do Imperialismo, neste caso especial, o Norte Americano, que
depois da I Guerra ocupou espaços importantes de outras grande nações no continente,
especialmente os da Inglaterra.
A IC existiu durante vinte e quatro anos — 1919 a 1943 — e realizou sete congressos
mundiais. Apesar de alguns afirmarem que sua tarefa ficou inconclusa, em razão de não ter
conseguido construir partidos revolucionários por todos os continentes e em todos os
grandes países capitalistas, certamente o trabalho desenvolvido pelos membros da IC
influenciou na formação geopolitica mundial e retardou de sobremaneira a voracidade das
nações imperiais na primeira metade do século XX.
Os congressos da IC que melhor debateram a questão dos paises coloniais e
semicoloniais foram os: II, IV e o VI, realizados em 1920, 1922, 1926, respectivamente. 0
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conteúdo destes debates se aperfeiçoa à medida que mais partidos oriundos de países que
se enquadram nestas condições, são incorporados à IC. 0 exemplo maior desta situação se
dá no IV congresso, quando os integrantes dos partidos da América Latina questionam a
orientação passada pelo CEIC, a qual procurava enquadrar todos os aspectos da temática
colonial e semicolonial sobre os parâmetros da realidade vivida nos países do Oriente.
Porém, as bases elementares para a organização do movimento revolucionário
mundial já estavam colocadas desde a revolução Russa e da fundação da Ill IC
Essencialmente a experiência Russa foi o fio condutor de toda a elaboração da IC e que
tinha três pontos fundamentais: o combate ao imperialismo, a aliança do operariado com o
trabalhador do campo e a tática de realização da revolução em etapas, sendo a primeira
destas etapas em aliança com setores nacionais que desenvolviam alguma forma de luta
antiimperialista, podendo ser a pequena burguesia. Esta Ultima orientação tática é
direcionada principalmente a países com um contingente incipiente de trabalhadores
urbanos, como era a situação da mac Rússia, por hora de seu levante revolucionário.
No que diz respeito ao combate ao imperialismo, a principal consigna está no
entendimento de que a revolução socialista tem como principal objetivo libertar os
trabalhadores da opressão que lhes é imposta pelo modo de produção capitalista de
mercadorias, na sua atual fase, o Imperialismo.
colônia, a depender de sua prévia constituição social e política, caberá a
utilização de mecanismos diretos ou escamoteados de extorsão por parte das nações
imperialistas. A formação de alianças com setores econômicos locais, àqueles que
favoreçam seus interesses, é parte intrínseca do processo de dominação. Sejam estes,
aliados latifundiários ou a grande burguesia em formação, o importante é a capacidade
destes em facilitar o processo de emissão dos lucros para os países centrais e de
garantirem, a qualquer meio, a perpétua submissão destas nações a seus interesses.
Desta tendência central, há de advir as demais orientações políticas, principalmente
no que diz respeito a aliança com o campesinato e com os movimentos nacionais de
oposição ao imperialismo, geralmente compostos pela pequena burguesia.
0 centro da análise política destas orientações está na correlação de forças do
processo de luta contra o imperialismo. No geral, o proletariado não possui, sozinho, força
que lhe permita levar a revolução até seu Ultimo estágio. Portanto, a aproximação com a
população rural se deve ao fato de a maioria estar submetida ao regime de exploração,
similar ao que é imposto aos trabalhadores da cidade.
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Os principais aliados no campo são os trabalhadores rurais assalariados, àqueles
que sofrem as agruras de serem explorados pelos latifundiários e que, por conseguinte
vivem nas mesmas condições dos trabalhadores urbanos. Outros aliados, também
importantes no campo, são os pequenos proprietários de terra, e aqueles que vivem em uma
condição de semiproletarização, que por se verem excluidos das benesses dirigidas aos
grandes latifundiários, encontram grandes dificuldades de desenvolverem suas atividades e
de prosperarem.
"Essas três categorias da população rural, tomadas em conjunto,formam em
todos os países capitalistas, a maioria da população. 0 sucesso de um golpe de
Estado proletário, tanto nas grandes como nas pequenas cidades, pode então
ser considerado como indiscutível e certo. A opinião oposta é nesse particular a
Jávor da sociedade atual. Eis as razoes: ela s6 se mantem pela.fbrça das
atitudes enganosas da ciência: "146

A questão do campo nos países coloniais ou semicoloniais era tratada com uma
importante diferenciação em relação à problemática camponesa das nações centrais. A
necessidade de formar aliança com o campesinato e levá-lo para o campo revolucionário
está intrinsecamente ligado com o papel destes países na manutenção do processo de
expansão do imperialismo.
Na medida que as nações imperialistas tem como principal mecanismo de
valorização de seu capital a exploração das nações periféricas, contando para tal, com a
aliança, nestes países, principalmente do latifúndio, que por sua vez vive da exportação de
matéria prima e de viveres, a baixo preço, para os países centrais, fortalecendo-se
econômica e politicamente, contribuindo assim para manter estas nações submissas aos
interesses estrangeiros.
Portanto, no momento que a massa camponesa que sustenta com seu trabalho este
latifúndio, rompe com esta lógica, além de fragilizar o poder dos latifundiários
nacionalmente, dificultam de sobremaneira

o

intento expansionista das nações

imperialistas, deixando-as mais frágeis. Principalmente, dificultando que os grandes
capitalistas mantenham os mecanismos de arrefecimento da mobilização operária dos seus
pai ses.
Os aspectos objetivos decorrentes da forma de exploração do campo e dos
camponeses nos países atrasados é que definiria as ações a serem implementadas antes,
durante e posteriormente à revolução, ou seja, as etapas e o esforço a ser realizado para
superar estas até a ruptura socialista.
"6
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A visão de que a base econômica da maioria dos países atrasados foi constituída
nos moldes europeus, ou seja, o processo de superação de um modo de produção por outro
se deu por etapas graduais, fazendo com que na maioria das colônias e semicolônias,
inclusive no Brasil fosse identificado o feudalismo, como uma etapa a ser superada, antes
de se desenvolver plenamente o capitalismo.

4.4 — A questão agraria no Brasil

Foi do entendimento de que o pais havia sido constituído econômica e socialmente,
a partir de estruturas feudais no campo, seja na forma da divisão das terras, seja nas
relações de produção nelas contidas, que o PCB sustentou durante décadas sua intervenção
na sociedade. Foi através da emissão de suas posições políticas, das análises econômicas e
principalmente, pela formulação da tática etapista da revolução brasileira.
A visão de que no Brasil o processo de desenvolvimento das forças produtivas
havia seguido os mesmos caminhos do europeu, e que tal leitura era a do materialismo
histórico, portanto correta e quase incontestável, marcou profundamente a vida partidária,
tendo então a revolução brasileira as bandeiras: "Antiimperialista e Antifeuda1" 147 , sendo
necessárias duas etapas a serem superadas antes do socialismo pleno.
Nos documentos do partido, em especial no seu programa aprovado no IV
Congresso Nacional, em 1954, a solução para a questão agrária está condicionada a
eliminação do latifúndio e com ele as relações semifeudais existentes na produção;
implantando a pequena propriedade privada e entregando-as nas mãos de pequenos
agricultores e a partir dai incentivar a produção ao molde capitalista, aumentando assim a
oferta de emprego e de produtos; aumentando a produtividade no campo e permitindo a
redução dos preços dos gêneros alimentícios nas cidades, reduzindo a inflação e
amenizando a carestia. 148
De todo, esta formulação não estava equivocada. Há semelhanças nela com os
escritos da CEPAL, e com os de outros pensadores sobre a economia brasileira e o papel
da agricultura. Porém, o que gerou grandes controvérsias, inclusive dentro do próprio
partido, sendo Prado Jr. um dos principais críticos, foi a tese da origem feudal das relações
de produção e da distribuição fundiária no campo brasileiro.
Op cit.
"7
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Como foi visto, tal posição teve nas orientações e formulações desenvolvidas pela
IC suas raizes. Porém, mesmo com tal direcionamento, a reprodução desta análise expõe a
fragilidade na compreensão e aplicação do materialismo histórico, pelo partido, na leitura
da realidade brasileira.
Celso Furtado e Theotonio dos Santos, membros de escolas distintas dentro do
pensamento progressista no Brasil, em relação a este tema, a origem da economia brasileira
e seu aspecto agrário, possuem diversos pontos em comum, contrários a tese do passado
feudal.
Ambos entendem que a exploração econômica do campo brasileiro esteve
diretamente ligada ao processo de expansão do capitalismo mercantil em escala mundial,
de seu impulso colonizador e posterior pilhagem.
As estruturas fundiárias, com grandes propriedades de terra concentrada nas mãos
de poucos, que além adquirirem estas através de concessões do Estado, possuíam grandes
somas de recursos para faze-las produzir. Somando a isto à utilização da mão de obra
escrava africana, que tinham acima de tudo um valor econômico alto, tais condições
propiciou aos latifundiários brasileiros boas vantagens em relação a concorrência de outros
países no atendimento da demanda européia.
Santos compreende estas instituições coloniais, a mão de obra escrava e a grande
propriedade, como parte da construção da dependência do Brasil ao sistema mundial,
constituindo-se o impedimento do desenvolvimento do capitalismo no pais.
"O assentamento da sociedade colonial na escravidão permitiu que o seu
caráter dependente constituísse a base da produção interna, impedindo o amplo

desenvolvimento do mercado de trabalho, do assalariado e dos capitais. Isto se
somava ao monopólio do comercio, da terra e da administração que
estabelecia a Coroa, e que também impedia o desenvolvimento do
capitalismo". 149

Tal passagem guarda semelhanças com algumas opiniões encontradas nos
documentos partidários, porém a contradição de fundo é que Santos identifica a origem tal
situação na expansão do capitalismo mercantil já no século XVI e XVII, dentro do
processo de colonização. Este movimento de expansão das forças econômicas
compreendia a necessidade de implantar relações escravistas, que não eram próprias da
época, para garantir a rentabilidade naquela quantidade de terras. Neste sentido, o
latifúndio é entendido como "uma forma pré-capitalista de propriedade da terra". 15° Que
I .19 SANTOS, Theotonio dos. EvolucAo histórica do Brasil: Da colônia a. crise da "nova república". Rio de
Janeiro: Ed. Vozes, 1993. Pg 28
lbidem. Pg 29
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primeiramente pertenceu a coroa e que posteriormente, por atos jurídicos tornaram-se
propriedades privadas, podendo ser considerada capital, mantendo a estrutura escravocrata
e tendo o monopólio da terra no poder do controle politico.
Tal estrutura dava ao proprietário das terras o controle sobre o Estado, fazendo com
que este lhe servisse, quando e como necessário. Esta relação, aparentemente ambígua
entre monopólio da terra, escravidão e Estado, fica nítida quando é promulgada a abolição.
Os proprietários de terra, que tinham na mão de obra escrava um fator de produção de alta
rentabilidade, ao perdê-lo, não vêm diminuído seu controle sobre o Estado e este por sua
vez garante-lhe a capitalização oriunda da exploração da extinta mão de obra,
salvaguardando o preço da produção e incentivando a imigração de europeus. Esta, por sua
vez, constituirá definitivamente a base da relação de produção propriamente capitalista,
com o assalariamento e conseqüente ampliação e diversificação do mercado interno.
Santos afirma que o período compreendido entre 1822 e 1914 foi caracterizado pela
modernização e expansão da economia exportadora, levando ao fim do século XIX a
cristalização de uma "sociedade oligárquico-exportadora do tipo liberal, mas autoritária e
profundamente ligada ao capital monopolitico inglês

e depois norte-americano". 151

Portanto, muito distante daquela relação semi-feudal, entendida como característica do
campo brasileiro pelos comunistas.
Furtado vai mais fundo na oposição à idéia de feudalismo. Ele entende a
constituição da estrutura agraria no pais como obra da empresa agrícola comercial, "0
Brasil é o único pais das Américas criado, desde o inicio pelo capitalismo comercial, sob
forma de empresa agricola". 152 A empresa agrícola deve ser entendida com a "célula matriz
do tecido das instituições nacionais". 153
O monopólio da terra, junto à escravidão, impediu que no Brasil desenvolvesse
uma comunidade camponesa forte, que influenciasse decididamente no processo de
acumulação e que conseqüentemente, possuísse pouca intervenção política junto as
instituições.
As atividades de subsistência que subsistiam, foram evoluindo para uma agricultura
comercial em regime de parcerias, coexistindo com prestação de serviços pessoais e de
trabalho assalariado; estas atividades acabaram tuteladas pela empresa agro mercantil, que
151
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utilizava o monopólio da terra para manter essas comunidades submissas a seus interesses
e não necessariamente para uma reprodução das relações feudais vividas na Europa.
0 trabalho escravo era entendido como uma circunstância histórica e que sua
utilidade econômica foi o determinante pela sua escolha como mão de obra no processo de
implantação da empresa agrícola comercial. Tal atributo o faz residir, ao lado da empresa
agro-mercantil, como traço marcante na formação da economia rural no Brasil. Foi a
extensão com que esta mão de obra foi utilizada que permitiu ao açúcar aqui produzido
competir no quesito preço com o produto das Antilhas e atendesse à "natureza" da
produção nacional, o mercado externo, em especial o Inglês.
Furtado afirma que foi:
"a empresa agro-mercantil que dominou o processo de ocupação do território
e de formação da sociedade rural brasileira. Coube-lhe dar valoreconômico
ao silvícola capturado, importar a massa de trabalhadores, africanos
escravizados, criar emprego direta e indiretamente para a Ind() de obra livre
que chegava ao pais (..) financiou a pecuária no seu inicio e permitiu a
expansão desta assegurando-lhe mercados". 154

O monopólio da terra é outro ponto apontado pelo autor como de importante
observação, pois é justamente desta prática de divisão fundiária que decorre a já presente
concentração de renda, passando a ser um fator determinante na organização agrícola.
"Se a propriedade esta concentrada, a massa ruralestará constituída
basicamente de trabalhadores dependentes do emprego em terras das empresas
agro-mercantis (..) As alternativas que se apresentam ao trabalhador livresão
integrar-se numa empresa sob uma das múltiplas formas de relação de trabalho
- como morador, foreiro, rendeiro, arrendatário, trabalhador assalariado,
meeiro, etc. - as quais refletem as metamorfoses da grande propriedade em seu
esforço para preservaro monopólio da propriedade fundiária".155

Como se observa, para Furtado, as relações de produção nas empresas agromercantis estavam desde sua origem ligadas as engrenagens do sistema mercantil
capitalista e se adequou as mutações deste modo de produção a escala mundial, mantendo
assim suas características principais: grandes propriedades, mão de obra oprimida, via
escravidão ou relações coercitivas capitalistas, direcionada ao mercado externo

e forte

presença e domínio sobre o estado, distante das características feudais.
Porém, não se pode estabelecer a critica as formulações difundidas pelos PC's
como decorrentes de um simples erro. Os seus limites de análise estão intrinsecamente
relacionados A. estagnação do marxismo em todo o mundo após a morte de Lênin, em 1924.
Neste sentido, a definição da tática revolucionária apregoada pelos comunistas, a de etapas,
154
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esta coerentemente relacionada 6. análise sobre a economia brasileira possível de ser
realizada na época em questão.

4.5 — As etapas da revolução socialista

Com base nesta constatação sobre a agricultura brasileira e o poder do latifúndio
sobre o estado, desenvolveu-se a análise econômica e política que fundamentou o modelo
de revolução e de desenvolvimento proposto pelo PCB, seguindo a tática desenvolvida
pelos comunistas das nações carentes de todo mundo, a revolução democrática burguesa.
Sobre este aspecto, antes de qualquer outra coisa, é importante frisar que a tática da
revolução democrático burguesa teve a sua origem, na revolução russa e com base em dois
fatores importantes: um externo, a imensidão da luta contra o imperialismo e outro interno,
a necessidade de equilibrar a correlação de forças para desenvolver a luta revolucionária.
A aliança entre o proletário e o campesinato com setores da burguesia, visando
desmontar governos ditatoriais e submissos ao capital estrangeiro, na sua matriz analítica,
levava em consideração, primeiramente, aspectos objetivos da capacidade organizativa e
mobilizadora do proletariado e de seu aliado, o campesinato organizado para levar a termo
o processo revolucionário e em segundo lugar os aspectos subjetivos da organização
proletária e camponesa, o grau de consciência destes sobre o que vem a ser esta revolução
socialista para seus interesses de classe. Além da dimensão do comprometimento politico
da burguesia progressista com a "luta revolucionária", em sua primeira etapa.
A orientação para a composição desta aliança e para a execução das tarefas
oriundas delas compunha a primeira etapa da revolução. Esta etapa, a democráticoburguesa, era assim denominada pelo programa básico de sua execução: garantias de
direitos democráticos a todas as forças políticas e o compromisso daqueles com a
burguesia de, na condução do processo revolucionário e do estado transitório, engendrar
esforços de desenvolver a economia nacional, libertando a nação do jugo imperialista, e,
conseqüentemente, garantir a melhoria de vida da maioria da população.
A luta contra o imperialismo, apesar de ser fundamental, em momento algum foi a
única razão para se operar tal aliança. Muito menos, a simples concessão de plenos poderes
para a burguesia ou a submissão dos interesses estratégicos dos trabalhadores A. direção
dada por este segmento ao novo estado revolucionário, fez parte da tática.
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Pelo contrario, a orientação repassada pela IC sempre foi a de preservar nestes
casos, a independência do partido dentro da aliança

e de, invariavelmente e

simultaneamente, lutar pela hegemonia do processo, pois seria esta a única forma de
acelerar a execução das tarefas desta etapa e avançar para a seguinte, a revolução
socialista.
Ao retratar a experiência russa, entre a primeira e a segunda etapa da revolução
daquele pais, Lênin dizia sobre a dualidade de poder que se instaurou: o poder dos Sovietes
desprovido de qualquer aparelho do estado e o da pequena burguesia assentada sobre este,
respondendo à pergunta sobre a necessidade de se derrubar tal governo burguês:
"Sim se deve derrubar, pois é um governo oligarca, um governo burguês, e não
do povo; um governo que não pode dar nem paz, nem pão, nem plena
liberdade. Não se pode derrubar imediatamente, pois se sustenta gravas a um
pacto direto e indireto, formal e efetivo com o Sovietes de deputados operários
e, sobre tudo, com o mais importante deles, o de Petrogrado. Em geral não se
pode derrubá-lo pela via habitual, pois se assenta no apoio que presta a
burguesia o segundo governo, o Sovietes de deputados operários (..) A
burguesia defende o poder da burguesia. Os operários conscientes defendem o
poder único dos Sovietes (.) 0 poder único que se faz necessário preparar
esclarecendo a consciências proletária, emancipando o proletário da
influência da burguesia e não por meio de aventuras "J56

0 debate relacionado A. tática revolucionária é muito vasto e esta vinculado
diretamente à discussão, entre os marxistas, sobre o estágio de desenvolvimento do
capitalismo nos países periféricos. 0 equivoco nesta construção foi o de tentar importar a
história da Revolução Russa como modelo, de forma acritica. Portanto, não se pode tratar
tal questão como mera opção unilateral. 0 PCB, por maiores dificuldades analíticas que
poderia ter, explorava esta orientação dentro de parâmetros da correlação de forças
internas, exercendo um esforço de elaboração onde as circunstancias locais eram
determinantes importantes. A questão não é de simples opção, e sim da assimilação
adequada e ao mesmo tempo de aprimoramento e assimilação do instrumental teórico, o
materialismo histórico.

156 LÊNIN,V. I. Ohms escogidas tomo H. Instituto de marxismo-leninismo do CC do PCUS. Moscou,1960,
Pg 46.
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5 - 0 PCB — Amadurecimento e conflitos
Esta meu coração nesta luta
Meu povo vencera. Todos os povos
vencerão, um por um
(...)

0 conceito de dependência que explicaria a situação de atraso e de submissão do
desenvolvimento da América Latina e dos demais países periféricos ao sistema mundial
não foi assimilado e tão pouco utilizado pelos comunistas brasileiros para entender a
realidade local.
0 termo dependência aparece para o PCB nos documentos largamente difundidos
pelo MC, especialmente nos textos de Lênin e da IC que consubstanciaram o entendimento
do partido sobre a submissão do Brasil ao capitalismo mundial.
Esse termo "dependência" aparece em textos, a principio, como uma decorrência da
inferioridade, nas relações comerciais e políticas, dos países periféricos em relação As
grandes potências mundiais. A situação de dependência 6, portanto, uma conseqüência
objetiva das disputas promovidas entre as nações imperialistas, pelas colônias.
Em o "Imperialismo fase superior do capitalismo", uma nag d
- o dependente é
caracterizada como sendo um estágio entre as nações colonizadoras e as que são colônias.
E designado como pais dependente, aquela nação que, mesmo tendo um Estado
constitucionalmente independente, está numa situação de submissão As nações mais ricas e
ao capital financeiro, podendo então, assumir várias formas e funções dentro do sistema
mundial. A nação semicolonial é uma destas formas mais frágeis . '57
No VI Congresso da IC, o termo "pais dependente" voltou a ser debatido após a
intervenção do representante do PC do Equador, quando o tema em pauta era o programa
da IC e as tarefas para os partidos comunistas. 0 dirigente comunista equatoriano concebia
ser necessária a criação de uma definição, ou conceito, que demonstrasse a realidade
daquilo que ele considerava ser um novo grupo de países, além dos coloniais e
semicoloniais, "o grupo dos países dependentes".
Em sua compreensão, tal classificação deveria estar relacionada à pujança da
presença imperialista nestes respectivos países. Onde fosse maior a presença econômica,
maior seria a influência política e conseqüentemente o grau de dependência.
Nesta lógica, os países que devem ser qualificados como dependentes são aqueles
que pelo grau de desenvolvimento politico e econômico que atingiram, podem resistir, de
1 57
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alguma forma, aos intentos imperialistas, sendo o Brasil e a Argentina exemplos que se
enquadram à situação descrita. No entanto, por se encontrarem em um estágio mais
amadurecido de suas instituições políticas e econômicas, para o dirigente equatoriano, a
tática da revolução agrária democrática burguesa não se aplicaria ao Brasil

e A.

Argentina. 158 Tal propositura foi parcialmente aceita por Bukarin e os demais membros da
IC.
A definição de dependência passou a ser atribuida a países que se enquadrassem
nas referidas características, porém, neles a revolução também deveria passar por duas
etapas, sendo a primeira de caráter democrático burguês, pois não necessariamente por um
pais possuir um grau mais elevado de suas forças produtivas e de suas instituições, que as
tarefas próprias da primeira etapa da revolução tivessem sido totalmente cumpridas e
principalmente, que a correlação de forças internas teriam permitido desenvolver a segunda
etapa, a revolução socialista.
0 estabelecimento da trama que enredou boa parte das nações do mundo no
imperialismo mundial, de acordo com esses documentos, está relacionado ao mercado
externo e ao aprisionamento, via empréstimos.
Com base nesta matriz de análise, o PCB construiu suas opiniões acerca da
realidade brasileira e sobre sua ligação e "dependência" com o imperialismo mundial.
0 processo de assimilação de novos conceitos pelo partido comunista, como
afirmou Moraes, seguiu ciclos relativamente curtos e tumultuados pelas mudanças no
cenário politico internacional e pelo reflexo dessas turbulências na vida brasileira. Marcado
pela constante tentativa de construir um caminho revolucionário que atendesse As
necessidades do povo brasileiro e As orientações do MCI, mas sem lograr êxito neste
intento e sofrendo inúmeros golpes da resistência reacionária e dentro do próprio partido.
A escolha do ano de 1948 como inicio do período a ser analisado, além do cenário
apresentado, teve como base o fato de ter nas publicações partidárias da época uma série de
opiniões que retratavam suas formulações acerca da situação econômica do Brasil

e da

América Latina. Além de apresentarem alternativas para a crescente pressão exercida pelo
imperialismo, centralmente o norte-americano.
158 VI CONGRESSO de la internacional comunistas: Informes y discursos — segunda parte. Cadernos de
Pasado y Presente. México, 1978. Ed Siglo XXI. Pg 179 — 183.
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Para melhor entendimento sobre o conteúdo destas análises, serão apresentados os
principais documentos publicados pelo PCB, que serão divididos em dois momentos: i) de
1948 até o IV congresso em 1954 e ii) de 1954 até o V Congresso em 1960. Tal divisão
deixará bem marcadas as mudanças de atitude e a evolução da análise empreendida pelo
PCB ao longo da década de 50.

5.1 - 1948 — 1954: Da cassação ao IV Congresso.
(-•-)
Estas dores
Se espremerão como lenços até
esmagar tantas lágrimas vertidas
em socavões do deserto, em nimulos,
em escalões do martin.° humano.
Mas perto esta o tempo vitorioso

A primeira fase é considerada como a mais sectária do PCB. Característica
desenvolvida principalmente, em conseqüência do processo de repressão desenvolvido
pelo General Dutra aos comunistas seguindo as ordens do Departamento de Estado Norte
Americano, como a principal causa desta "nova" postura. Esta visão "esquerdista" se
reflete com grande intensidade em função da analise econômica.
Logo após a segunda guerra, os EUA direcionaram boa parte de seus esforços
diplomáticos e econômicos para a reconstrução da Europa, o chamado plano Marshall,
parte integrante da Doutrina Truman 159 . 0 objetivo era garantir a reconstrução do velho
continente sobre os auspícios da nova política estadunidense de combate ao comunismo e
de expansão dos seus monopólios financeiros.
0 plano permitiu, dentro da nova geopolitica mundial, que a Europa não fosse
inteiramente "contaminada" pelo movimento comunista, represando, através de massivo
investimento direto em infra-estrutura, nas indústrias, na concessão de empréstimos aos
Estados combalidos pela guerra e na forma de doações, o avanço das idéias de ruptura com
o capitalismo, propaladas pela URSS que começavam a ganhar espaço entre a população
faminta, especialmente da Alemanha. Foram US$ 14 bilhões investidos entre 1948 e 1952.
"Em contrapartida, o mercado europeu evitou impor qualquer restrição
atividade das empresas norte-americanas. A distribuição dos fiindos

a

If9 .`Doutrina Truman (1947 — 2001): contenção e prevenção contra o comunismo soviético e, depois,
chinês. 0 govenro americano cercava-se do apoio de instituições multilaterais, tais como a ONU. a OTAN, a
OEA, a OTASE, no sentido de manter a paz prevenindo-se contra a guerra. particularmente contra a guerra
preventiva". In: EUA: o choque das doutrinas. <http://educaterra.terra.com.br >
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realizada por meio da Organização Européia de Cooperação Econômica
(OECE), fundada em Paris, em 1948". 26°

Na América Latina, a grande maioria dos governos reivindicava dos EUA a mesma
atenção dada a Europa, como retribuição ao apoio prestado durante a II Guerra. Mas o que,
se observou foi que aos norte-americanos interessava que AL servisse de base operacional
de suas manobras militares e fonte de matéria prima e viveres a seus interesses belicosos
contra a URSS. Em resposta a esta conjuntura o partido se lança a um intenso e, em certa
medida, desmesurado combate aos intentos imperialistas norte americanos no Brasil e na
América Latina como um todo.
Em 1948, no chamado "Manifesto de Janeiro" Luis Carlos Prestes, então secretário
politico do PCB, afirma categoricamente:
"A nova situação, que se traduz em submissão mais direta e descarada dos
governantes e das classes dominantes do Brasil aos interesses imperialistas
norte americanos, significa para o nosso povo e a classe operária mais fome,
mais miséria, salários baixos e aniquilamento fisico". 161

Na opinião do PCB, contida no referido manifesto, o governo de Dutra, ao aderir a
doutrina Truman e aceitar sem restrições a entrada do capital norte americano, agravaria a
condição de submissão e reforçaria as contradições características,
"(.) de pais semifèudal e atrasado, com grande desigualdade de
desenvolvimento econômico das diversas regiões, sem mercado interno capaz
de absorver uma produção industrial em crescimento, com industrias
secundárias sem a correspondente indústria pesada e a produção de
combustíveis ainda precárias, com grande centro urbanos cujo abastecimento
exige a compra de trigo no estrangeiro etc 162

A principal argumentação dos comunistas contra a presença dos imperialistas na
América Latina é de que os mecanismos utilizados na inversão de capitais travam o
processo de desenvolvimento dos países e os mantêm no atraso semicolonial. Pois, esses
capitais são aplicados em setores que sustentam a produção nacional voltada para

o

mercado externo enfraquecendo as indústrias nacionais que impulsionam o mercado
interno, conseqüentemente, fortalecendo os setores mais atrasados da sociedade:
latifundiários e grandes capitalistas que, A. medida que controlam o Estado, passam a servir
aos capitais dotados de condições favoráveis A. expropriação.
Nessa passagem fica nítida a incompreensão do partido, naquele momento, sobre os
mecanismos de funcionamento do capitalismo em sua fase imperialista e como estes
160

161
162

Idealizador do Plano Marshall morreu em 1959. In: <www.dw-world.de/dw/article >
Problemas, n° 07. Rio de Janeiro. Janeiro de 1948,
ibidem
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contribuem para o desenvolvimento das forças produtivas nos países periféricos no sentido
de mantê-los dependentes.
A questão a ser observada não está na identificação do setor em que o capital era
investido, setor agro exportador, mas sim, no fato de que tais recursos estavam sendo
empregado no aprofundamento da reprodução do modo de produção capitalista numa
nação periférica e que o atraso dessas nações não está na condução do investimento a
setores específicos, mas na essência destes. São aplicados visando atender à ânsia de
acumulação das grandes empresas imperialistas.
A proposta estadunidense de "reciprocidade" foi considerada o símbolo desta
política de anexação da América Latina, sendo as empresas de economia mista e os
financiamentos, os principais instrumentos para se efetivar tal intento. A remessa de lucros,
facilitação à entrada de novas empresas, concessão de exploração e de comercialização das
matérias primas e de produtos agropecuários, total acesso às linhas de financiamento,
controle sobre o câmbio e pouca regulação sobre a exploração da força de trabalho, eram
as propostas dos portadores de capital que consubstanciavam a referida proposta.
No manifesto de lançamento da Frente Nacional em Defesa da Paz, da Liberdade e
Contra o Imperialismo, Prestes afirma que a aceitação das imposições pelo governo
"acentua cada vez mais o processo de colonização do Brasil, aumenta dia a dia a situação
de dependência econômica, política e militar frente ao Império norte americano dos trustes
e monopólios. A soberania nacional en fim, vai sendo progressivamente alienada" 163
No Manifesto de 50 a essas posições políticas é dado um contorno programático.
conteúdo do manifesto visa essencialmente organizar o povo para ações mais energéticas
na defesa do pais contra o "governo de traição nacional que entrega a nação à exploração
total dos grandes bancos, trustes e monopólios". 164
O Manifesto indica, na ótica dos comunistas, a dimensão da presença estadunidense

na economia do pais e suas conseqüências para a população. Assim está descrito no texto:
comercio de nossos principais produtos de exportação esta sob o
controle da firmas norte americanas, a indústria nacional, quando já não
pertence ao monopólios ianques, esta sobre constante ameaça de
aniquilamento e no próprio comercio interno avança o controle dos grandes
consórcios e monopólios americanos. O petróleo continua sob a ameaça
avassaladora daStandard Oil (..). o _terra, o manganês, a areia monazitica, os
minerais radioativos, jet se encontram sobre o poder dos monopólios ianques
(..) sob os mais variados pretextos o território nacional passaa propriedade
16

Problemas, n° 19. Rio de Janeiro. Junho de 1949.
Problemas,. n° 29. Rio de Janeiro. agosto de 1950. Nossa Política - Prestes aponta aos brasileiros o
caminho da libertação (Manifesto de agosto de 50).
3
164
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dos magnatas ianques como o Rockefeller ou são entregues aos especialistas
estrangeiros pelo governo como no caso da Hileia Amazônica 165

A conseqüência desta postura entreguista, pala avaliação do PCB, é a crise vivida
pelo pais na agricultura e na indústria nacional, desemprego crescente, inflação autista
favorecendo os grandes capitalistas; queda do salário real; rebaixamento do poder de
compra da maioria da população, inclusive das camadas médias "que já se encontram em
um avançado processo de pauperização".
Em fins de 1950, o partido opta por abster-se do processo eleitoral. Credita a todos
os concorrentes a pecha de serviçais do imperialismo e decide acirrar a campanha por um
governo democrático e popular antifeudal e antiimperialista, com base no programa da
frente ampla.
Este programa previa que os setores da burguesia que se sentissem atingidos pela
exploração imperialista e que se posicionassem "espontaneamente" ao lado dos
trabalhadores seriam indenizados pelo novo governo, quando os desapropriasse de suas
empresas. A mesma sorte não teriam as empresas e bancos imperialistas, pois seriam
desapropriadas e nacionalizadas.
As grandes fazendas que ainda mantinham relações tidas semifeudais pelos
comunistas, tais como "a meia", "as terças", "os vales" e "as obrigações" de pagamento,
seriam desapropriadas, o mesmo aconteceria com todos os equipamentos nelas contidos,
sem direto á, indenização. As terras seriam repartidas entre os colonos que se
responsabilizassem por reabastecer o pais de alimentos, reduzindo a necessidade de
importação desses produtos. Todas as dividas dos pequenos e médios camponeses seriam
revogadas.
A divida externa seria anulada e os contratos lesivos ao pais seriam revistos. Além
disso, todas a missões mistas, técnicos, militares, agentes e espiões estadunidense que se
encontrassem em território nacional seriam expulsos.
A única forma de se construir um novo governo dentro da conjuntura que se
apresentava era através de um processo revolucionário armado, ao que se dedicava a
proposta de criação do Exercito Popular de Libertação Nacional. Porém, tal revolução
manteria o caráter democrático burguês da primeira etapa, pois ainda existiriam inúmeras
tarefas a serem efetivadas pela burguesia nacional, a mais importante delas seria a
eliminação dos traços feudais no campo e a expulsão do imperialismo do pais.
Diante da eleição de Vargas, em 3 de dezembro de 1950, o partido mantém suas
I65
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bandeiras e, sendo coerente com o manifesto, se posiciona contrariamente ao novo governo

e desenvolve intensa denúncia da política econômica entreguista e belicosa do novo
governo.
A atenção sobre a realidade da América Latina também foi marca registrada do
partido, com já assinalado, mas o documento de João Amazonas intitulado: "Pela paz. Pela
libertação nacional", foi louvado em artigos posteriores e serviu de guia para a elaboração
do partido sobre política externa.
0 autor retrata as intenções de recolonização da AL pelos estadunidenses

e

identifica a criação da Organização dos Estados Americanos, em 1948; na política de panamericanismo, derivação da doutrina Truman para

o continente; na ocupação da

Guatemala, na criação do canal do Panamá e principalmente na Conferência de
Washington em 1951, mais do que o interesse em dominar economicamente as Américas,
mas o enquadramento militar do continente sobre a direção dos Estados Unidos e de sua
ânsia em contrapor-se à URSS.
Na conferencia de Washington, segundo os textos do PCB, mais uma vez, os
chanceleres dos países latinos foram solicitar investimentos para o desenvolvimento do
continente e receberam, em contrapartida, uma série de exigências que aumentaria
exponencialmente a pilhagem. Exemplo disso, é a entrega obrigatória de todas as fontes de
matérias primas de um fundo comum das Américas, aos EEUU, por ser o único pais que

possuía tecnologia para industrializá-las. 0 pais produtor ficaria também proibido de fixar
o preço e obrigado a aceitar o "preço teto" estabelecido pelo "comprador", o imperialismo.
Outras propostas de conteúdo semelhante ao anterior, foram questionadas

e a

conferência acabou não conseguindo avançar em muitos pontos, obrigando o império a
partir para ameaças, subornos e chantagens. A declaração proferida pelo chanceler
americano em resposta à solicitação de investimento pelas nações latinas, demonstrou
nitidamente as verdadeiras intenções do imperialismo sobre a AL.

O Sr. Wilson define assim as prioridades do império:
"Os EEUU estão em perigo e, portanto toda a democracia esta em perigo. O
urgente é dar aos EEUU o máximo de poder militar. Isto se fitrci se os países do
hemi.slêrio ajudarem agora os EEUU e não só resolverem ajudá-los apenas na
hora da emergência. Neste instante, portanto, falemos apenas da emergência
ern que se encontra os EEUU e não na necessidade de desenvolvimento
econômico da America Latina. "166

Durante o transcorrer desta fase da militância partidária as ações, em âmbito
166
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nacional, foram sendo concentradas em denuncias A postura vacilante e "vende pátria" do
governo Vargas e na demonstração, através de diversos dados, de que as intenções dos
monopólios imperialistas no Brasil visavam ampliar a dependência

e não o

desenvolvimento da nação.
A submissão de nossa economia ao capital forâneo era constantemente denunciada
pelo partido, através dos jornais e revistas que eram distribuídos em todo o Brasil. Essas
criticas sobre os rumos da economia nacional constituíam a base da análise política sobre o
pais e serviam para a apresentação dos caminhos, no entendimento dos comunistas, para a
solução da crise em que se encontrava a nag d- o.
A maior critica estaria na permissão, por parte do governo, de grande parte da infraestrutura e da produção dos principais produtos da pauta de exportação do pais controladas
por empresas multinacionais.
A multinacional Light controlava 70% da energia elétrica do pais e a Bond e Share
20%, situação esta que garantiu, em 1952, um lucro de Cr$ 789 milhões e Cr$ 211
milhões, respectivamente. Além de ter permitido aos imperialistas chantagearem o pais,
através de ameaça de desabastecimento e direcionarem o fornecimento de energia para as
Areas que interessassem a seus verdadeiros donos, os trustes norte americanos. 167
No período de 1939 a 1953 o fluxo de capitais foi enormemente deficitário,
entraram US$ 97 milhões e saíram, na forma de lucros, títulos a juros e de dividendos das
firmas estrangeiras US$ 807 milhões. Ou seja, um déficit de US$ 710 milhões, oriundos
das atividades das empresas particulares, sem contar com o pagamento de juros sobre os
financiamentos. 168
Entre o período de 1941 a 1952 entraram no pais Cr$ 1,7 bilhões em capital para
investimento, mas o pais teve de emprestar a estas empresas estrangeiras Cr$ 3,7 bilhões,
mais do que o dobro. Sendo que "a remessa de rendas dos investimentos estrangeiros
elevou-se em Cr$ 14,6 bilhões". 169 E como os americanos exigiam que a remessa e seus
lucros fossem feitas em dólar não em cruzeiros, o pais acumulou um enorme déficit em
moeda estrangeira, um total de US$ 794 milhões. Déficit este que só em 1953 atingiu a
cifra de Cr$ 3,1 bilhões m .
Esse déficit se deu principalmente pela fragilidade da fonte de divisas que consistia
exclusivamente na exportação de produtos primários. Essa fragilidade deve-se também A
Jornal Voz Operária, n° 266. 19/06/1954. RJ
Assim os americanos saqueiam o Brasil. Jornal "Voz Operária". 15/01/1955. RJ
169 Ibidem
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defasagem dos preços entre os produtos exportados e os importados, à medida que os
exportados vinham perdendo, gradativamente ao longo dos anos, seu poder comparativo de
compra. Em 1933 a quantia obtida por uma tonelada exportada propiciava a importação de
2,9 toneladas; no período de 1945 a 1949, esta relação passou para cada tonelada exportada
a viabilidade de importar 1,7 tonelada. Em 1929 um carro equivalia a 20 sacas de café, em
1949 a 200 sacas. ' 71
Em 1953, 89% das importações e 90% das exportações eram realizadas por
empresas de navegação estrangeira, cerca de Cr$ 3 bilhões foram entregues a empresas
majoritariamente estadunidenses. Somente em 1949 foram importados US$ 382 milhões,
sendo que de frete e seguros foram pagos US$ 192,5 milhões a estas empresas. 172
Também no setor de mineração e agropecuária as empresas estrangeiras estavam
melhor posicionadas. A American Coffe, subsidiaria do truste Atlantic and Pacific entre
outros, em 1953 "segundo o "Observador Econômico e Financeiro" de dezembro" afirma
que 70% da comercialização de café pertenciam a estes grupos estrangeiros. Além disso, a
American Coffe "coube traçar o preço do café, movimentar as cotações da bolsa, claro que
ao sabor das suas especulações e seu amor ao lucro máximo". 173
Em relação ao algodão em 1951 e 1952, 49% e 41% , respectivamente da
exportação do produto pertenceram a SANBRA e a Anderson Clayton, empresas de capital
estadunidense. I 74
0 capital norte americano estava presente no Brasil em 1953: na indústria
alimentar, com moinhos, frigoríficos, criação de animais

e plantações; na indústria

mecânica e automobilística; com monopólio no setor de cimento e na de material elétrico;
nas indústrias químicas e farmacêuticas; sendo a mais poderosa de todas as empresas a do
setor de extração mineral, a Standard Oil e suas subsidiárias.
O patrimônio dessas empresas no Brasil atingiu um patamar superior a US$
1,1bilhão, porém apenas terça parte dos recursos necessários para erguer tal estrutura foi
originada no estrangeiro e foi trazida na forma de máquinas e equipamentos velhos. Coube
ao governo brasileiro viabilizar o complemento, facilitando concessões de exploração e
através da política cambial. 175
l7(

' 71 AMAZONAS, João. A significação para o trabalho do partido de Problemas econômicos do socialism o
URSS". Problemas n°47, julho de 1953
172 Ibidetn
173 Assim os ianques sugam a renda nacional. Jornal "Voz Operária" 20/12/1954. RJ
171 Ibidem Op.cit.
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0 processo de sucção das riquezas nacionais pelas empresas estrangeiras se dava da
seguinte forma:
"(...) as empresa chegavam ao Brasil com um capital insignificante, expresso
em máquinas desgastadas e equipamentos. Passam imediatamente a arrancar
lucros elevados, el base de aquisição de matérias primas a baixo preço e
pagamento de salários de ,fome aos operários. Parte desse lucro é remetida
para as suas matrizes no exterior, e o restante é reinvertido na empresa. 0
lucro, produto do saque às forças econômicas nacionais, se incorpora ao
capital estrangeiro original"
. 1 76

A maior conseqüência dessa situação, era observada pelo partido no nível de vida
do povo, em especial na variação no preço dos produtos de primeira necessidade, a
inflação e conseqüentemente do aumento do custo de vida, a carestia.
A luta contra a carestia foi a principal bandeira do partido na primeira metade da
década de 50, que visava demonstrar ao povo o elevado grau de dependência ao capital
estadunidense a que estava sendo submetido o pais pelo governo Vargas. Uma forma de
popularizar a luta antiimperialista e antilatifundidria.
Em 1954, entre fevereiro e abril, o partido intensifica sua luta contra o imperialismo
e acirra a oposição ao governo Vargas. Identifica na elevação da organização dos
trabalhadores, demonstrada pelo crescente movimento grevista, que de 1951 a 1954 saltou
de 264 mil para 1 milhão de aderentes e na conseqüente elevação do número de
trabalhadores sindicalizados, onde só entre os metalúrgicos e tecelões de São Paulo, saltou
de quatro para quarenta mil em poucos meses, um ascenso da consciência política,
antiimperialista e contrária á. postura dos seus "agentes" infiltrados no governo
brasi lei ro 77

.

Esses aspectos compuseram as linhas mestras do Projeto de Programa do Partido
que seria debatido e aprovado no IV Congresso. Foi publicado tanto na "Revista
Problemas", na edição do primeiro semestre de 1954, quanto, de forma mais didática, em
diversos exemplares do jornal "Voz Operária".
0 Programa abordava toda a realidade da vida brasileira e mundial dentro de um
processo de elevação da disputa mundial entre os dois pólos econômicos, politicos e
ideológicos, os imperialistas organizados e dirigidos pela maior de suas nações os EUA e
os "amantes da paz e da democracia" organizados e orientados pela URSS.

A avaliação do momento apresentava as forças revolucionárias em ascensão,
ampliando cada vez mais seu espaço politico e territorial, impulsionados pelas vitórias
I 76 ibidem
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contra a fome e o atraso tecnológico do Estado Soviético.
No outro extremo, as forças imperialistas passavam por um processo de crise de
suas bases econômicas, mesmo os EEUU era apresentado com uma nação que necessitava
cada vez mais ampliar seus espaços de dominação global para conseguir manter o lucro de
seus monopólios decadentes e, portanto se lançava com toda a força em ações de guerra,
acirrando por vez a resistência dos povos de todo mundo, principalmente dos países
coloniais e dependentes' 78

.

Neste contexto a economia brasileira

é caracterizada como

semifeudal e

semicolonial. Tal posição era consubstanciada por uma série de conclusões contidas no
documento, tais como: 179

a)

0 apoio do imperialismo nos latifundiários e nos grandes capitalistas
permite que se perpetue os restos feudais no Brasil. Logo para se derrotar
um necessariamente teriam que derrotara os outros;

b)

A penetração imperialista no pais refreia o desenvolvimento das forças
produtivas nacionais. Tendo o latifúndio o papel de impedir o
desenvolvimento das mesmas forças no campo;

0 imperialismo conduz a produção agrícola nacional para atender apenas
as demandas externas, especialmente a estadunidense;

d)

0 processo de beneficiamento da matéria prima é feito no exterior.
Obrigando o pais a importar por preços escorchantes máquinas e
produtos feitos com a matéria-prima exportada;

e)

As riquezas existentes no subsolo brasileiro eram extraídas a partir dos
"interesses de guerra" dos EEUU;

O

"A economia brasileira é um apêndice da economia norte americana.
Produzimos aquilo que os monopólios ianques querem". Os mesmos

monopólios impediam que se produzisse no pais produtos similares, que
pudessem concorrer com os importados no mercado interno, mantendo a
nação dependente.

g)

0 imperialismo norte americano passou a ser intermediário das relações
comerciais do pais com os demais Estados, monopolizando-as. Impôs que
fossem cortadas relações com a URSS. A medida que eram os

178
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importadores e exportadores privilegiados, exerciam forte influência
sobre os preços.
h)

A ação imperialista por mais que transformassem as relações précapitalistas no campo, não permitia que os camponeses se libertassem do
jugo dos latifundiários e assim mantendo condições semifeudais de
convivência na agricultura brasileira.

A conseqüência política desta avaliação sobre a economia nacional devem ser
analisadas em meio a turbulência decorrente do suicídio de Vargas. No projeto de
programa, que foi divulgado e debatido pelo conjunto da sociedade a partir de março de
1954 estava expresso no segundo capitulo que:
"0 atual governo brasileiro é um instrumento servil dos imperialistas norteamericanos. É por seu intermédio que os monopólios ianques saqueiam o pais e
exploram ao nosso povo (..) O governo de Vargas tudo _faz para facilitar a
penetração do capital americano em nossa terra(..).

Porém ao ocorrer a morte de Getúlio e ser divulgada, por todos os instrumentos de
informação, a "Carta Testamento", entendendo esta como uma denúncia dos verdadeiros
interesses do capital estrangeiro sobre a nação, o partido se vê obrigado, devido a pressão
exercida pela massa popular nas ruas, imediatamente a mudar sua tática e passa a
concentrar todos seus esforços na bandeira de combate ao imperialismo.
Nestas circunstâncias a análise sobre a situação nacional fica confusa. No
entendimento da direção partidária, em certa medida não pôde ser sub stancialmente
alterada, por pena de o partido perder completamente a característica de oposição. Por
conseguinte as ações de propaganda relativas a este tema tiveram que ser modificadas e
minimizadas.
A conseqüência mais sentida foi a mudança na postura do partido em relação as
demais forças políticas que compunham o cenário brasileiro da época. Tal atitude, efeito de
um debate interno que se processava a algum tempo e que se acelerou corn a morte de
Getúlio, apontou para uma autocrítica da fase sectária que conduziu as ações do partido e
produziu sérios erros politicos por vários anos, especialmente entre 1949 e 1954. Esta
autocrítica aparece já na versão final do programa quando afirma que, na vigência de um
governo revolucionário, este não irá desapropriar as empresas da burguesia nacional, como
afirmava o programa de 1950.
PROGRAMA DO PCB. Ibiclem. Op cit.
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Mas é no informe de balanço ao IV Congresso, que esta autocrítica é apresentada
com maior ênfase. Prestes reafirma a não desapropriação das empresas da burguesia
nacional, afirmando que o programa não ameaça seus interesses, mas sim, defende suas
reivindicações de caráter progressista, "não tocando nas raizes do capitalismo". 18I
Esta postura está baseada na tese de que a burguesia nacional está no campo
revolucionário, A medida que seus interesses de desenvolvimento das relações de produção
são cerceados pelo imperialismo e pelos latifundiários. 0 governo oriundo da revolução
construída por este conjunto de forças, como a pequena burguesia, os operários e os
camponeses, constitui-se num regime de governo democrático popular. Essa tese
apresenta-se sob uma forma mais ampla da etapa democrático-burguesa da revolução
socialista.
0 importante a destacar desta fase de profunda mudança na postura política do
partido é de que a condição de dependência econômica que o pais viveu em relação ao
capital internacional é compreendida e apresentada apenas como uma conseqüência da
característica semicolonial da economia brasileira, ou seja, não possui um corpo analítico
próprio.
Fica bem nítida essa posição, no informe de Prestes ao congresso no ponto sobre o
"caráter da revolução brasileira", quando atribui a facilitação propiciada pelos ex-donos de
escravos e os grandes comerciantes, que dirigiam o pais, à penetração imperialista, -a
transformação do pais em semicolonia, em pais dependente das grandes potências
capitali stas." 182
A amenização no combate a setores da burguesia, conduziu, em 1955, o partido a
participar de diversas disputas, fossem sindicais ou eleitorais, em aliança com o PTB,
partido de Vargas. Mas mantendo como pauta permanente de sua política o combate ao
imperialismo e aos restos feudais da sociedade brasileira. Essa mudança sinalizara uma
flexibilizaçdo em relação a alguns pontos da política nacional.

5.2 - 1955 — 1960: Do IV ao V Congresso, da unidade As cisões.
Que sirva o ódio para que não tremam
as mãos do castigo,
que a hon.;
chegue a seu horário no instante puro,
e o povo encha as ruas vazias

INFORME de balanço do Comitê Central do PCB ao IV Congresso. Rio de Janeiro. Jornal Voz Operaria,
nov 1954. Pg 07
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corn suasfrescos e firmes dimensões.
Aqui está minha ternura paracuido.
Vos a conheceis. Ndo tenho outra bandeira.
(0 povo vitorioso - Pablo Neruda)

Pode-se dizer que esta foi a fase mais interessante da produção teórica do partido
antes do golpe de 1964, não pelas novidades que trouxeram ao debate sobre o
desenvolvimento do pais, mas sim pelas nuances desenvolvidas pelos militantes partidários
frente aos temas postos em pauta.
No ano de 1955 o partido concentrou boa parte de suas ações difundindo o novo
manifesto e convencendo as autoridades políticas do pais, e o povo, de que este documento
apresentava um PCB mais maduro e consciente da sua importância no então cenário
politico nacional.
No fim daquele ano, ao lançar o manifesto de apoio A candidatura de Juscelino
Kubitschek do PSD à presidência da república e de Joao Goulart do PTB, a vicepresidente, o partido ratifica a sua disposição de luta contra o imperialismo norte
americano e a seus seguidores no pais, naquele momento identificados na figura do então
presidente interino Café Filho e no jornalista e ativista de direita ligado a UDN, Carlos
Lacerda.
Tal postura ratifica a adesão do PCB a construção de um projeto de pais aos moldes
da CEPAL, em razão de ser, o programa de governo de JK, pautado numa ótica
nacionalista de desenvolvimento

e de relação soberana ao capital estrangeiro.

Característica esta, que no entendimento do PCB permitiria a superação de fases da etapa
democrático-burguesa da revolução.
0 apoio prestado era em decorrência da atitude de JK e de Joao Goulart ao se
manifestarem contra a tentativa de golpe orquestrada contra as eleições de 3 de outubro de
1955, pela UDN, por terem se posicionado em defesa das liberdades democráticas e por
posicionarem-se na defesa de conquistas que melhorariam a condição de vida do povo
Outra posição que atraiu os comunistas foi a da defesa da soberania nacional e do
petroleo."A vitória das candidaturas de Kubitschek e Goulart será a derrota dos generais
golpistas dará um novo impulso As forças democráticas e patrióticas e poderá determinar
importante modificação na correlação de forças políticas favorável à democracia, à paz, A
independência e ao progresso do Brasil". 183
Tal posicionamento fez com que as forças mais reacionárias intensificassem seus
183
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ataques as candidaturas de JK e J. Goulart. Carlos Lacerda, por exemplo, retoma o discurso
propalado logo após a morte de Vargas, que o pais deveria ser conduzido pelos militares
para ser restabelecida a ordem civil.
Por fim a disputa se deu entre três chapas. Juarez Távora pelo Partido Democrata
Cristão (PDC), sendo o Vice, Milton Campos, indicado pela UDN. Ademar de Barros, pelo
Partido Social Progressista (PSP), tendo como vice Danton Coelho. E Juscelino
Kubitschek do PSD à presidência da república e Joao Goulart do PTB, a vice-presidente.
A chapa reconhecidamente getulista ganhou as eleições com o resultado mais
apertado até então visto, com cerca de 33,82% dos votos, com aproximadamente 500 mil
votos de vantagem para o candidato udenista, Juarez Távora. 184 Um pouco a mais do
potencial eleitoral do partido, naquela época.
Tal feito não garantiu a tranqüilidade do processo. Até o momento da posse, os
comunistas e as demais forças progressistas desenvolveram uma intensa batalha contra as
forças reacionárias, no intento de garantir a legitimidade do pleito eleitoral

e

conseqüentemente da posse de JK. Houve mobilização de tropas pró e contrária a posse do
presidente eleito. Foi necessária a intervenção do congresso nacional, que votou, por ampla
maioria, a cassação dos direitos politicos dos golpistas, entre eles Carlos Lacerda que teve
de se refugiar na embaixada de Cuba e posteriormente se auto-exilar naquele pais.
Com a posse de JK o partido passa a conviver em compasso de mudanças.
programa aprovado no IV Congresso e a nova conjuntura, apesar da tentativa de
amenização por parte da direção, mantinha importantes contradições. Como a tendência a
agudeza do conflito social decorrente das mazelas impingidas ao povo pela postura
entreguista do governo e a conseqüente derrubada deste por um frente de libertação
nacional.
0 governo de JK traria aos comunistas mais conflitos do que se poderia imaginar,
naquele momento. 0 partido passa a aceitar que o governo recém empossado poderia
cumprir parte das metas estipuladas no Programa, "uma plataforma minima", apesar de
ainda estarem presentes em seu interior seguimentos identificados com o imperialismo e
com o latifúndio.
A grande dúvida naquele primeiro momento foi se poderia o PCB apoiar um
governo com tais características. Porém, apesar de não terem superado tal questionamento,
São Paulo. Ed. Difel. 1982.
184
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hipotecaram total apoio a esta nova composição que passava a dirigir o pais e
flexibilizaram sua orientação política no sentido de fortalecer a luta pelas liberdades
democráticas e aprofundar sua visão e influência nas questões nacionais. Dando mais sinal
de mudança politica. 185
Mas a grande reviravolta teria como estopim a realização do XX Congresso do
PCUS e a publicação do relatório secreto editado por Nikita Kruschev, então secretário
geral do PC Russo, que denuncia os desvios cometidos por Stalin à frente do Estado
Soviético e do partido.
A este acontecimento a direção partidária demorou a debater e a responder os
ansiosos questionamentos da militância. A demora para o retorno de importantes dirigentes
que se encontravam em Moscou, que participaram do congresso e vivenciaram as reações,
na Rússia, decorrentes da divulgação do relatório, foi um dos motivos para o atraso na
constituição de uma posição sobre o referido relatório. Porém, a mais forte das razões está
presente no conteúdo do mesmo, a dúvida sobre a veracidade do seu conteúdo. Dúvida esta
sustentada por vários anos de defesa do "marxismo-leninismo codificado por Stalin". 186
Entre a publicação do referido documento na imprensa partidária, em 10 de março
de 1956 e a divulgação de uma resolução do Comitê Central (CC) do PCB sobre o tema,
em 20 de outubro do mesmo ano, transcorreram sete meses de intenso e desorientados
debates no interior do partido e pela imprensa partidária.
Um grupo de militantes, autodenominados de "Sinédrio", ou como ficaram
conhecidos pela militância, os renovadores, iniciou o debate sem autorização do CC e com
o apoio de Agildo Barata, tiveram nas paginas da Voz Operaria um espaço privilegiado de
difusão de sua inconformidade com a postura ausente da direção do partido. Este grupo
com o transcorrer da peleja passou a sofrer forte critica, que englobavam desde a
indisciplina no encaminhamento da discussão até acusações de desvios pequeno burgueses,
em razão da sua insistência em discutir e aprofundar a intervenção do partido sobre a
temática nacional. Foram acusados de ter uma postura de segregação entre eles, os
intelectuais, em relação aos demais membros do partido.
Tal discussão culminou com a expulsão de Barata do partido, decisão esta
publicada na Voz Operária de 7 de setembro de 1957.
A resolução oficial do CC contém importantes indicações do que viria acontecer
SANTOS, Raimundo. A primeira renovaglo pecebista: Reflexo do XX congress o do PCUS no PCB. BI-1,
1988. Oficina dos Livros. Pg 87 -94
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posteriormente no interior do partido. Sinalizando, como de praxe, total apoio com as
decisões do PCUS, o PCB passa a defender que no interior da organização no Brasil
também deveria se tomar medidas que revisassem as práticas de seus dirigentes e que
combatessem o culto A personalidade, além de se redefinir a democracia interna do partido
Num discurso aparentemente autocritico, esta resolução conclamou a todos os
integrantes da organização a estudar a história de luta do PCB e do PCUS para que
chegassem, com o aprofundamento do debate, a conclusões que permitissem ao partido
superar seus erros e retomar seu papel condutor das lutas operárias por mudanças.
Porém, o real conteúdo da resolução apontava para a aproximação do partido de
uma das extremidades do pêndulo politico que caracterizou sua trajetória no pós-guerra
Com uma leitura ufanista sobre a crescente força dos paises amantes da paz, tendo a URSS
como liderança maior, somada a uma visão pouco critica sobre as posturas do governo de
JK, que por mais contraditórias que fossem, constituíam uma tendência de efetivação da
pauta democrática e nacional desenvolvida pelos movimentos progressistas da sociedade.
Identificou-se no pais um crescimento das forças patrióticas e democráticas e o
isolamento das forças reacionárias ligadas ao imperialismo estadunidense. Somando a isto
a avaliação de que se processava mudanças positivas no cenário internacional, relacionadas
à consolidação da paz entre URSS e o resto do mundo, permitindo a ascensão do
movimento revolucionário renovado. Concebeu-se que existia condição e necessidade de
se desenvolver melhores ações em defesa da soberania nacional, das liberdades
democráticas e da melhoria das condições de vida do povo.
Tal orientação política pressupunha flexibilizar ao máximo a postura partidária,
estabelecendo acordos "com todas a forças, correntes de opinião, e partidos politicos,"que
colaborem com "todas, algumas ou uma só das proposições que ora apresentamos". 187
0 foco da nova Frente Patriótica, que substituiria a Frente Democrática de
Libertação Nacional, deveria ser direcionado apenas para o contraponto As ações do
imperialismo estadunidense e de seus cúmplices. Portanto, até mesmo os grandes
capitalistas e os latifundiários que resolvessem aderir a esta nova proposta de frente única e
a seu programa nacionalista, trazendo consigo suas reivindicações especificas deveriam
receber "da parte dos comunistas a maior atenção". 188
Apesar destes indicativos politicos contidos na resolução, que tomariam um melhor
acabamento na declaração de março de 1958. As resoluções apontam também para outro
87
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processo de ruptura, este mais voltado para as questões internas. Num primeiro instante
contra as posturas tidas como pequeno-burguesas, e posteriormente contra as entendidas
como sectárias e que prendiam o partido no passado estalinista.
A primeira conseqüência foi o afastamento de Barata da direção partidária

.

Lamentado por diversos militantes pelo seu papel na história do partido, principal fundador
do movimento comunista no Brasil. Mas que, na leitura da direção do partido, havia sido
acometido por uma guinada teórica e passado a defender propostas de caráter
liqüidacionista e pequeno-burguesa no interior do PC.
Porém, outro momento seguindo a mesma linha política de combate ao chamado
"estalinismo", foi o processo de combate a tendências "sectárias e dogmáticas", estranhas
às novas propostas de ampliação da política do partido.
Neste movimento, posterior ao ataque às correntes consideradas de direita, aqueles
que combateram os "renovadores pequenos burgueses", voltam-se para alguns de seus
aliados nesta peleja e com parte dos argumentos dos recém derrotados, especialmente o de
que o partido precisava passar por um processo profundo de renovação, passam a desferir
profundas criticas e acusações.
Estas acusações imputavam àquele "grupo esquerdista" a culpa, mesmo em um
momento de grandes oportunidades para o crescimento da influência política do partido,
como era aquele pelo qual passavam, pelo fato de "verificar-se um retraimento politico dos
comunistas, uma menor influência na sociedade, a estagnação da imprensa pecebista e até
mesmo pela diminuição das fileiras do partido". 189
Com base nestas acusações, são afastados do presidium do PCB em agosto de 1957,
Diógenes Arruda, João Amazonas, Mauricio Grabois e Sérgio Holmos; e Orlando Pioto,
suplente, impedido de assumir como titular. Para ocupar estes espaços ascenderam
Giocondo Dias, Mário Alves, Calil Chade e Carlos Marighela.
0 mais curioso deste processo é de que ele foi todo fundamentado na necessidade
de se mudar as práticas estalinistas presentes no interior do partido, substituir o seguidismo
acritico por um processo criativo de formulação política baseado na realidade do partido no
Brasil e por um profundo processo de intensificação da democracia interna. Porém, o inicio
da prática de "cortar a cabeça"" dos discordantes, se deu logo em seguida a reunido do
CC do PCUS onde Malenkov, Kaganovitch e Molotov são afastados da direção partidária
"coincidentemente" pelas mesmas acusações apresentadas contra o grupo "esquerdista
189
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estalinista" no Brasil. Numa demonstração inequívoca de que as praticas tão ferozmente
combatidas estavam presentes em todo o conjunto partidário e não apenas em alguns
setores como queriam fazer crer a "nova" direção.
0 processo de desestalinização trouxe conseqüências importantes para as análises
desenvolvidas pelo partido e, por conseguinte nos rumos que este viria tomar daquele
momento em diante. Como já observado anteriormente a Declaração de Março foi a síntese
deste momento de mudança.
A famosa "Declaração de Março de 1958" que a principio deveria ser interpretada
como uma resolução do pleno do CC, é elevada ao patamar de programa. Porém esta
atribuição caberia exclusivamente ao congresso do partido.
A sua formulação como boa parte dos documento daquela época refletem o clima
de disputa e de intranqüilidade que conduzia a vida partidária. A sua redação foi definida
no pleno de 1957, quando se operou aquelas substituições e teria o papel de apresentar ao
conjunto da militância a nova política do partido. Porém como parte da comissão
anteriormente designada para redigi-la foi enquadrada no campo dos "estalinistas". Uma
nova comissão foi constituída para concluir a tarefa.
Depois de terminada sua redação, foi apresentada a Prestes e este, por sua vez,
levou-a ao debate do pleno do CC e seu conteúdo foi aprovada por apenas um voto de
diferença, após longo e tenso debate. 191
No concernente ao interesse principal deste trabalho, a declaração desenvolve uma
leitura diferente sobre a economia brasileira. Procura atualizar o conteúdo apresentado em
outros momentos no que tange a penetração imperialista no pais, mas aponta como positivo
o processo de desenvolvimento das forças produtivas vivenciado pelo pais naquele
momento.
Na declaração, expressa que o desenvolvimento capitalista experimentado até
aquele momento é "deformado" em função da resistência imposta a ele pelas forças
atrasadas da economia e pela presença do imperialismo. Porém é registrada uma eficácia
em setores importantes da indústria pesada em decorrência do modelo de capitalismo de
estado aplicado no pais, considerado progressista e de caráter nacional.
Também na agricultura se reconhece avanço no processo de penetração do
capitalismo, detectado pelo aumento do número de assalariados

e de máquinas e

equipamentos empregados na lavoura. Porém, este avanço ainda é inferior ao registrado no
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meio urbano.
A declaração identifica um aumento no potencial do mercado interno devido a
elevação do comércio de cabotagem, ou seja, um aumento no transporte interno de
mercadorias, pelas vias fluviais e pela navegação costeira entre os portos do pais.
Há um entendimento de que o desenvolvimento do capitalismo nos moldes pelo
qual passa o pais é positivo, por aumentar o contingente de operários urbanos e de
membros da burguesia nacional preocupados com um desenvolvimento independente da
nação, portanto de caráter progressista.
Ao detectar as falhas desse processo de desenvolvimento capitalista, a declaração
apresenta o pais como sendo subdesenvolvido, e ainda sofrendo um processo de restrição
por parte do imperialismo e de vastos setores atrasados, especialmente no campo.
Este novo entendimento sobre o caráter da economia brasileira, substituindo o
conceito semicolonial pelo de subdesenvolvimento, representa a compreensão de que a
implementação do capitalismo no pais passou, através de uma política nacionalista do
governo JK, a beneficiar o pais e suas indústrias. Logo a fase semicolonial a ser superada
pela revolução democrático-burguesa já havia sido alcançada nos marcos da política de
Capitalismo de Estado, mesmo esta não sendo cumprida por um governo oriundo de uni
processo revolucionário.
Em relação ao imperialismo, a análise não sofrera muitas mudanças. A sua presença
na vida econômica brasileira era considerada marcante e estava presente em pontos
fundamentais, através de seus monopólios, especialmente os estadunidenses, que
continuavam dominando o mercado externo brasileiro. Continuavam exportando boa parte
da mais valia daqui extraída, reduzindo cada vez mais "a taxa de acumulação capitalista no
pais, diminuindo o ritmo do seu progresso e influenciando no baixo nível de vida da sua
população" 192 . Portanto, esta dependência econômica causou sérias restrições a
independência política do pais.
Com a premissa de ampliar a independência política do pais, é que a Declaração
propugna a luta pela defesa do desenvolvimento capitalista nacional contra o capital
monopolista estrangeiro instalado no pais, seja na forma de empresas mistas ou não.
"Enquanto altera a velha estrutura econômica e cria uma nova e mais
avançada, o desenvolvimento capitalista nacional entra em conflito com a
exploração imperialista e as estruturas tradicionais, arcaicas e em
192
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decomposição. Este desenvolvimento se processa através das contradições, de
avanços e recuos, mas é a tendência que abre caminhos e se fortalece. '193

Esta afirmação reforça no interior do partido a tese de defender no pais

o

desenvolvimento capitalista como forma de libertar o povo das agruras que se vivia.
Esta leitura trouxe serias e importantes conseqüências políticas. A opinião de que o
pais estava vivendo, em decorrência do desenvolvimento do capitalismo nacional
amparado fortemente pela política de Capitalismo de Estado, um processo duradouro e
progressivo de democratização, foi apresentado como "uma tendência irreversivel." 194
Tal situação permitiria que se desenvolvesse uma luta aberta contra as tendências

reacionárias e minoritárias, ainda presentes no interior do Governo JK. Pois, estavam
identificados pelo povojairaruas@click21.com.br quais eram estes grupos ligados ao
imperialismo que dificultavam a melhoria de sua condição de vida, do fim da inflação e da
carestia.
Em relação à situação mundial, a Declaração não apresenta muitas novidades. 0
mundo continua em processo de disputa entre os dois blocos antagônicos. 0 imperialismo
em fase de crise e de decomposição acelerada pelo ascenso das forças democráticas e
socialistas.
A mudança mais sentida, expressa na declaração, se dá no entendimento que devido
a este avanço das forças socialistas no mundo, havia um cenário mais favorável a luta pelo
socialismo que permitiria o desenvolvimento de diversas formas da classe operária
conquistar o poder, tornando factível uma transição pacifica ao socialismo, em certos

países.
Tais alterações no cenário mundial e nacional permitiriam, segundo o documento
definir "o caminho para a solução da revolução no Brasil". 195
A sociedade brasileira estava entre duas grandes contradições que precisavam ser
solucionadas para o bem estar da população. "A primeira é a contradição entre a nação e o
imperialismo norte americano e seus agentes internos. A segunda é entre as forças
produtivas em desenvolvimento e as relações de produção semifeudais na agricultura"
sendo estas as contradições fundamentais. Porém a terceira contradição, a existente entre o
proletariado e a burguesia, não exigia "uma solução radical na etapa atual" Pois na
argumentação do partido, o desenvolvimento capitalista nacional "corresponde aos
Ibidem.
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interesses do proletariado e de todo o povo". 196
Neste ponto, a Declaração assume o distanciamento do partido da análise sobre a
luta de classes inerente ao processo de desenvolvimento do capitalismo, não importando as
bases pré-existentes. Assume como estratégia, aquilo que deveria ser entendido como
tática. Do ponto de vista das alianças, distanciou-se de um entendimento mais nítido sobre
as contradições existentes entre os diversos segmentos sociais ao retomar a possibilidade
de comportar na Frente Patriótica, camponeses e latifundiários, operários e grandes
capitalistas; burguesia nacional e setores do imperialismo que não fossem ligados aos
EUA
A conseqüência desta política é o adesismo acritico e a tentativa de justificar a
construção, por meios pacíficos, de uma revolução antiimperialista e antifeudal
"0 caminho pacifico da revolução brasileira é possível em virtude de látores
como a democratização crescente da vida política, o ascenso do movimento
operário e do desenvolvimento da frente única nacionalista e democrática em
nosso pais. Sua possibilidade se tornou real em virtude das mudanças
qualitativas da situação internacional, que resultaram numa correlaçãode
forças decididamente favorável à classe operária e ao movimento de libertação
dos povos. "197

Esta visão estava em consonância com a política de convivência pacifica entre os
modos de produção capitalista e socialista, propalada pelo PCUS e do caráter nacional das
revoluções, que por ventura ocorressem. A reprodução de tais premissas na realidade
brasileira demonstrou ainda estar impregnando o pensamento dos membros do PCB
daquilo que os próprios membros adjetivaram de resquicios estalinista de análise.
Na medida que o PCUS avalia no seu XX Congresso, que o sistema colonial
capitalista havia sido superado há tempos pelas novas necessidades do imperialismo e
pelas conseqüentes reações das nações que ainda se encontravam sobre a égide daquela
estrutura arcaica, as análises de Stalin, que identificavam a perpetuação da estrutura
colonial na vida do capitalismo mundial, são subjugadas e substituidas. 0 PCB seguindo
esta avaliação, procura no marxismo-leninismo pré-Stalin e em autores mais próximos da
nova forma de interpretara o desenvolvimento capitalista, novas explicações para entender
a realidade brasileira, demonstrando mais uma vez movimentações contraditórias na vida
dos comunistas.
Uma dessas oportunidades de interlocução com intelectuais que debatiam a
realidade brasileira foi publicada num suplemento no novo jornal oficial, "Novos Rumos - ,
196
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intitulado a "Inflação Brasileira". Neste, vários intelectuais que infelizmente não são
apresentados, mas que aparentemente estão ligados ao pensamento isebiano e cepalino,
desenvolvem uma argumentação completa sobre o entendimento das raizes do processo
inflacionário brasileiro.
0 partido ressalta, contudo, que aquela não é a opinião oficial, apenas um
instrumento para contribuir com o debate entre os militantes. Porém, muitas das
argumentações ali contidas vão estar presentes nas teses ao V Congresso do partido.
Este documento assenta sua explicação sobre a inflação brasileira na relação
histórica e secular de submissão do comércio externo do pais com o imperialismo. Afirma
que a inflação não é uma característica dos esforços em promover o desenvolvimento
capitalista, questionando a opinião de Eugenio Gudim.
A razão da inflação está na constante evasão de divisas, seja pela emissão direta das
empresas, ou como conseqüência da deterioração da relação de intercâmbio. Pois:
"(..) para contrabalançara drenagem de capitais suplementares, para fazer
face a resultante escassez de capital, para manter o nível de taxa de
investimento, foram feitas crescentes emissão de papel moeda e de crédito,
seguidos de elevação dos preços internos (..) Desse modo, as perdas causadas
pela descapitalização foram transferidas para todaa população consumidora
através da intervenção do Estado no mecanismo de preço, em sumo através da
inflação .'198

Estas são as bases de todo o documento que desenvolve um raciocínio a partir de
dados da ONU, Banco do Brasil e de outras fontes, para demonstrar que a raiz do processo
inflacionário brasileiro está na situação de subserviência da economia brasileira a uma
estrutura historicamente inflacionista, que vem a constituir a desigualdade comercial
existente entre as nações imperialistas e as nações periféricas. Onde a política de
sustentação da acumulação dos setores atrasados destas economias pelo estado, através dos
mecanismos de transferência e de concentração de riquezas, deixa estas nações ainda mais
vulneráveis às variações externas. Tendo como conseqüência a decadência das condições
de vida da população destas nações.
Fica bem nítido em toda apresentação das causas da inflação brasileira o
"fenômeno" das restrições externas, oriundas especialmente da ação imperialista
estadunidense. Por mais que se tenha apresentado as origens da inflação brasileira na fase
"pré-capitalista" do Brasil colonial, os grandes surtos inflacionários e a hiperinflação são
detectados na fase monopolista do capitalismo financeiro mundial e no conseqüente
198
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processo de intensificação da submissão e da dependência do estado e da economia
brasileira a este sistema.
A semelhança com o sistema apresentado pela CEPAL e por outros intelectuais
identificados com o desenvolvimentismo demonstra a tentativa do partido abrir-se para
novas formas de analisar a economia brasileira, que não àquelas apresentadas pela IC.
Porém, tais iniciativas eram limitadas pelos vícios dogmáticos ainda presentes no cotidiano
partidário.
Um mês depois da publicação do documento sobre a inflação brasileira são
publicadas as teses para o V Congresso do PCB. Historicamente, este evento marca a
mudança do direcionamento politico do partido, apesar de alguns estudiosos da trajetória
do movimento comunista no Brasil afirmarem que, a "refundação" do partido não foi
completa e ainda foram mantidos traços da velha política no interior da organização. Os
documentos, em especial, essas teses, demonstram que no que concerne ao objetivo de um
partido comunista, o de representar uma classe social dentro de um processo perene de luta
de classes, procurando construir alianças políticas sem fazer concessões desmedidas que
ponham em cheque seus princípios e os interesses estratégicos dessa classe, o PCB
distanciou-se em demasia de suas matrizes.
Porém, repetindo, como em toda a história, pré-golpe de 64, do partido, também
nas teses encontram-se nuances de diferentes orientações políticas, refletindo o presente
processo de disputa no interior da organização.
Os mais fortes críticos das teses, Mauricio Grabois, João Amazonas, Carlos
Danielle, Pedro Pomar, Diógenes Arruda, entre outros, apontam no documento uma
"repetição mais prolixa", 199 do conteúdo da Declaração de 1958.
Tal observação se confirma na análise da a situação internacional, em que o centro
é o conflito entre os dois campos politicos em disputa no mundo, os socialistas "amantes
da paz no sentido de assegurar a coexistência pacifica dos países com diferentes regimes
sociais, e a política dos circuitos imperialistas, sobretudo dos Estados Unidos, voltada para
a preparação de uma nova guerra ,, 200
Este Ultimo desenvolve uma política de fortalecimento da reação em escala
mundial, especialmente nos países mais dependentes com ameaças As liberdades
democráticas. 0 primeiro bloco, os socialistas, absorve os frutos de sua expansão
199 GRA13151S, Mauricio. Tribuna de debates ao V congresso. Rio de Janeiro. 1960
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territorial e da superação, via o planejamento da capacidade produtiva das nações
capitalistas.
Tal situação, que na opinião expressa nas teses, significava uma alteração na
correlação de forças do mundo, permitia "condições mais favoráveis para a luta pelo
socialismo e tornaram mais variadas, de acordo com as peculiaridades de cada pais, os
caminhos para a conquista do poder (...). 201
Apesar de, em certa medida repetir o conteúdo do exposto na Declaração e em
diversos documentos publicados entre os dois períodos, a análise do desenvolvimento da
economia nacional exposto na tese demonstra um certo grau de amadurecimento do
partido, mantendo o parâmetro da exploração imperialista e suas variáveis, como o
principal entrave para o desenvolvimento capitalista progressista no pais.
Há por parte dos comunistas, que elaboraram a tese, uma visão de que o pais
rompeu com os enlaces que prendiam ao modelo colonial e que alcançara uma
"independência estatal", mas mantinha suas "características de dependência externa e de
extremo atraso estrutural". 202
Avalia este que na medida que o crescimento do capitalismo nacional se intensifica,
o imperialismo reage investindo pesadamente, de forma direta em setores industriais, além
de utilizar os métodos tradicionais, o comércio externo e de empréstimos financeiros, para
tentar aumentar seu controle sobre a economia nacional.
Porém, a tendência identificada é de aumento de investimento por parte do Estado e
da reinversão produtiva das empresas nacionais, mesmo dentro dos "marcos da
dependência", vem garantindo a expansão desta estrutura produtiva e modificando, com
um conteúdo "progressista e dinâmico" a economia brasileira, situação esta, manifestada
"no incremento das forças produtivas e na expansão das relações de produção". 203
Apesar desta expansão ter-se dado de forma desigual, em termos regionais e de
setores da economia, em razão da presença imperialista e do resistente atraso no campo, o
processo de substituição de importações foi uma marca importante do processo de
industrialização do pós-guerra no pais. Primeiramente no setor de bens de produção e de
bens de consumo, sendo que esta última abastecia quase que a totalidade do mercado
interno na época.
Para explicar tal êxito, as teses apontam o papel preponderante do Estado, com sua
Ibidem.
Ibidem pg 03
203 Ibidem pg 04
201

2()2

123
política de Capitalismo de Estado, sendo que o Estado, em certa medida, garantia alguns
interesses do imperialismo. A tendência é "assumir (...) formas progressistas e
nacionais" ,204 garantindo no futuro, que o pais saia da sua condição de dependência ao
imperialismo e que supere algumas características de nação subdesenvolvida.
A questão está na interpretação de que, apesar desta política aumentar o processo de
exploração capitalista dentro de suas empresas, mesmo assim mantém seu conteúdo
progressista.
Esta opinião sintetiza a flexibilização da tática do partido, trazendo para o centro de
suas formulações a questão nacional, de superação a qualquer custo da submissão do pais
aos interesses estrangeiros.
Dando um novo conteúdo à luta política no pais pelos comunistas, fortalecendo as
análises economicistas e pragmáticas em detrimento da questão de classe que se encontra
por detrás das relações de produção
A conseqüência desta posição encontra-se mais adiante, no documento, ao
identificar as contradições existentes na sociedade brasileira e as tarefas da revolução
Neste ponto, o PCB argumenta, com base no processo de amadurecimento das forças
produtivas e na característica progressista do desenvolvimento capitalista que a maior
contradição existente no pais estava na polarização entre as remanescentes forças ligadas
ao imperialismo estadunidense e o interesse de desenvolvimento soberano manifestado
pela maioria da nação.
Portanto, naquela etapa da revolução todas as demais lutas políticas estavam
subordinadas, mecanicamente, a superação dos laços que prendiam o pais aos interesses
internacionais.
Neste contexto, todas as forças que se propusessem a participar da luta pela
libertação da nação do jugo imperialista, desenvolvendo integralmente ou parcialmente a
plataforma da frente nacional democrática "fundiam-se num caudal revolucionário, na
medida que crescessem as forças capazes de realizar as tarefas básicas da revolução". 205
Por conseguinte, àquela etapa da revolução, caberia uma transição pacifica na
execução das tarefas pertinentes à burguesia com o auxilio da "vanguarda do proletariado"

.

Estas teses geraram inúmeros confrontos e acusações entre os militantes do partido
A mais grave foi a de que a direção do partido estava desenvolvendo um processo
liquidacionista de direita no interior do partido, ao louvar como única alternativa de ruptura
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com o imperialismo, o desenvolvimento capitalista no Brasil. Sem compreender que o
Brasil, por sua essência de contradições e tendo como um dos pilares do seu
amadurecimento em solo pátrio o capital estrangeiro, tenderia a empurrar o pais cada vez
mais na direção da submissão e para a dependência das grandes nações capitalistas, tendo
estas, incutido novos mecanismos de subserviência na econômica nacional.
Além do mais, "não se destaca com a devida ênfase que o atual desenvolvimento
capitalista 6, basicamente, realizado as custas da classe operária, da brutal espoliação dos
trabalhadores, de seu empobrecimento relativo e absoluto" ,206 sem negar o processo
positivo, de avanço das forças produtivas e deste modelo de desenvolvimento.
Tem-se como réplica, por parte de direção do partido, a defesa da tese e acusação
de que, aqueles que se recusavam a aceitá-las, esperavam ver o partido voltar as velhas
práticas estalinistas, de mandonismo e conseqüentemente de distanciamento das reais
necessidades do povo. Prestes só se manifestou no último número da tribuna de debates.
Ao se realizar o congresso, houve suspeitas de fraude no processo de escolha dos
delegados. Os defensores do processo de renovação aprovaram integralmente o conteúdo
das teses e esta passou a condição de plataforma do PCB. No congresso foram afastados do
Comitê Central do partido doze de seus membros efetivos de um conjunto de vinte e cinco,
além de vários suplentes.
"Mauricio Grab 0/s. João Amazonas e Diógenes Arruda não _foram reeleitos.
Carlos Daniel/i, Pedro Pomar e Ângelo Arroyo algum tempo depois também
seriam afastados. E mais adiante, foram também destituídos da direção do
partido Lincon Oest, Jose Duarte, Walter Martins e Calil Chade. Era a
consolidação da direção que defendeu a linha da "Declaração" e das
2O7
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Um ano depois, no dia 11 de agosto no jornal Novos Rumos, são publicados o
Programa e o Estatuto do Partido Comunista Brasileiro, um novo partido, com uma nova
política. Imediatamente Grabois, Amazonas, Pomar e mais noventa e sete membros do
partido escrevem a famosa "Carta dos Cem", onde reivindicam em nome das resoluções do
V congresso que aqueles documentos publicados no jornal fossem revogados ou que se
realizasse um congresso extraordinário para fazer o debate em torno daquela profunda
concessão as forças reacionárias que acusavam o partido de não ser brasileiro e sim um
apêndice do PCUS em função do nome.
A resposta da direção foi a extinção dos organismos de base em que atuavam os
BERTOLINO, Osvaldo. Mauricio Grabois, tuna vida de combates: Da batalha das idéias ao comando da
Guerrilha do Araguaia. São Paulo. Ed. Anita Garibaldi e Instituto Mauricio Grabois, 2004. pg 124
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divergentes e a expulsão dos principais signatários da carta, Grabois, Amazonas, Pomar,
acusando-os de formarem um grupo fracionista, justificando tal atitude.
A partir deste ponto, as divergências se acentuam e o movimento comunista no
Brasil passa a ter dois partidos quando, em 22 de fevereiro de 1962, na cidade de São
Paulo, o Partido Comunista do Brasil é reorganizado. Porém com uma nova sigla o PCdoB.
Porém, dentro destas duas principais correntes do movimento comunista, havia
importantes pontos de contatos a serem resgatados. Ambos mantinham a análise de que o
processo de dominação da nação pelo imperialismo era o principal obstáculo para o
desenvolvimento da nação, também identificavam a força e a importância do processo
industrial pelo qual o pais havia passado naquela primeira metade do século XX, tendo o
pais atingido uma elevada capacidade produtiva e conseqüentemente alcançando um
patamar mais elevado de complexidade de sua estrutura econômica, social e política.
Neste sentido, ambas as tendências entendiam ser necessária a construção da
revolução em duas etapas e sendo a primeira de tarefas burguesas. Para tal intento, seria
necessária a construção de alianças com outros agentes sociais que não fossem apenas o
proletariado e o campesinato, através de uma política de frente.
O PCdoB em seu manifesto de reorganização, retoma as principais análises feitas
no IV Congresso em 1954, no concernente ao papel do imperialismo e sua ligação com as
forças locais, especialmente em relação aos mecanismos de transferência de renda, emissão
de divisas, endividamento financeiro e controle do mercado externo. Mas, além disso,
acrescenta o papel dos monopólios estrangeiros no processo de industrialização interna,
acentuando os investimentos diretos, as empresas mistas e as sociedades constituídas corn
os latifundiários.
0 crescimento da presença destes investimentos no pais tiveram como
conseqüência o aumento da exploração do povo, da inflação, da carestia de vida, da
miserabilidade com um aumento vertiginoso do número de favelas e a redução das
liberdades democráticas, sendo as manifestações habitualmente reprimidas pela policia.

208

Desta forma, o PCdoB entende que os laços de dependência, devido a forma como
se desenvolveu o capitalismo no pais são ampliados, dificultando a sua superação por vias
pacificas.

Em síntese, as duas organizações possuem análises diferentes sobre o grau da
submissão do pais em relação ao imperialismo e entendem, apesar de dentro de uma
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mesma interpretação sobre os entraves da economia brasileira - restrição externa, emissão
de papel moeda, inflação, déficit orçamentário, endividamento governamental e aumento
da carestia e decréscimo das condições de vida do povo - que o processo de superação
desta condição, passa por posturas distintas - o PCB aderindo acriticamente a tese de
transição pacifica para o capitalismo e subestimando a luta entre a burguesia e o
operariado; por outro lado o PCdoB, assumindo uma postura de independência em relação
ao governo central, denunciando a presença dos setores ligados ao imperialismo,
resgatando posicionamentos mais radicais no tocante a política de alianças com setores da
burguesia, apresentando um composição mais restrita da chamada Frente Popular e por
fim, tecendo duras criticas ao PCUS, acusando-os de contra-revolucionários e revisionista porém dentro de uma mesma tática revolucionária, a revolução em etapas.
Ou seja, as duas organizações mantêm formulações oriundas da IC e acrescenta,
criativa e inteligentemente, a estas, os elementos constitutivos do corpo analítico da
CEPAL e dos desenvolvimentistas. Identificando na restrição externa a principal restrição
ao desenvolvimento e a superação da "situação de dependência". Os traços feudais, nesta
etapa do debate, já eram entendidos como sendo absorvidos pela reestruturação capitalista
do campo, porém a continuidade do latifúndio exportador como base importante da
economia fortalecia a lógica de revolução em etapas.
Ambas organizações seguiram travando um intenso embate no afã de afirmarem-se
quanto as reais forças de esquerda e revolucionária, representantes diretas do legado da
revolução russa o dos seus guias. A fala de Moraes, em sua obra citada anteriormente,
retrata bem parte do desfecho desta contenda.
Moraes entende que o pensamento comunista teve seu apogeu no período anterior
ao golpe de 64 e que o que aconteceu daquele momento em diante têm suas raizes
assentadas neste período. A ditadura militar além de outros infortúnios, para ser brando na
adjetivação, logrou êxito na aniquilação daquilo que este autor chamou de "ciclo histórico
da esquerda brasileiro caracterizado pelo predomínio intelectual

e politico dos

comunistas." 209
Em meio a derrota que acometera todas as forças avançadas, pelo golpe militar de
64, apesar das acusações desferidas contra os comunistas do PCB, de terem fracassado na
tentativa de um golpe revolucionário, na resistência aos militares, Moraes entende que não
se deve culpar este partido pelo malogro das esquerdas e sim procurar entender que o êxito
209
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das forças armadas deve ser atribuído a um golpe contra-revolucionário bem sucedido e a
partir dai compreender que os comunistas do PCB não poderiam impingir nenhuma
contraposição mais eficaz, pois sua coesão orgânica "foi rompida de alto a baixo" cisão
esta "iniciada em 1961(...) desdobrando-se me 1967 nos sucessivos rachas que deram
origem à ANL (Ação de Libertação Nacional) de Marighela e Câmara Ferreira, ao PCBR
(Partido Comunista Brasileiro Revolucionário) de Apolônio de Carvalho, Gorender e

Mário Alves e is dissidências estudantis armadas".21°
o que se constata (.)é o esfacelamento orgânico do PCB ao longo dos anos
sombrios do combate nas trevas e em seguida, durante o processo de
liberalização da ditadura militar: naqueles, como resultado da tragédia da luta
armada; neste, da comédia da lenta e gradual osmose do PCB com o
211

Com relação ao PCdoB, Moraes a firma que esta organização:
"logrou preservar sua identidade e nesta medida o racha de 1961 aparece
retrospectivamente não como o primeiro ato de esfacelamento que ocorreria
mais tarde, a partir de 1966 — 1967, mas, ao contrário, como preservação da
organicidade do comunismo brasileiro.
"212

Esta corrente, após a ditadura militar retoma suas atividades, ainda clandestinas até
1985, seis anos passados da anistia e cinco da fundação da nova referência da esquerda
brasileira o PT (Partido dos Trabalhadores). No primeiro instante, ainda reproduzia as
formulações construídas no período anterior ao V Congresso, em 1960 e depois, com a
realização do VI Congresso em 1985, do VII em 1988 e principalmente do V111 em 1992, o
PCdoB retoma sua trajetória na resistência aos intentos da burguesia em manter o pais
submisso e pobre, ergue a bandeira da revolução socialista e que está em construção no
cotidiano da luta, sem etapas. Hoje é o centro gravitacional de um rico processo de

reunificação dos comunistas no Brasil.
6 - Considerações finais.
"Guerreiros silo fortes, são frágeis. Guerreiros são
meninos, no fundo do peito. Precisam de um descanso,
precisam de um remanso, precisam de um sonho que os
tornem perfeito".
(Gonzaguinha)
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Na tentativa de extrair qualquer ensinamento deste trabalho, é importante esclarecer
que o maior aprendizado adquirido na leitura dos documentos que orientaram este estudo
foi que aqueles homens e mulheres que viveram no período analisado, empunhando a
bandeira da revolução socialista, enfrentando todas as adversidades decorrentes de seus
atos, deveriam ter seus nomes, no mínimo impresso nos livros de história São eles
verdadeiros heróis da nação. Foram grandes patriotas e militantes internacionalistas.
Morreram empunhando a bandeira vermelha, com a foice e o martelo entrecruzados. João
Amazonas, Luis Prestes, Mauricio Grabois, Astrogildo Pereira, Carlos Danielli, Elenira
Rezende, Diógenes Arruda, Elza Monerat, entre outros(as) devem, acima de qualquer outro
fator, serem lembrados pela sua entrega incondicional

e intransigente à causa da

independência revolucionária do pais.
Certamente, um dos ensinamentos que todos(as) lutadores(as) deixaram, foi a
necessidade de, constantemente, aperfeiçoar a teoria que sustenta a luta a que renderam ao
povo, o marxismo-leninismo. É justamente por este caminho, do método de observação das
constantes mutações pelas quais passa o mundo, na sua incansável e infindável construção,
que se procurará, criticamente interpretar os passos dados pelo partido.
Ao longo deste trabalho, identifica-se uma série de opiniões, resoluções, construção
de intervenção política e tentativas de edificação da tática revolucionária, que demonstra o
entendimento de estarem sendo construídas a luz da "teoria revolucionária", do marxismoleninismo.
Tem-se a nitidez que tal teoria era controversa e que, mesmo dentre os marxistas,
organizados ou não no partido comunista, não havia consenso sobre a justeza na utilização
do instrumental teórico entregue ao mundo pelos filósofos alemães, Marx e Engels.
0 fator determinante para que vários equívocos fossem cometidos ao longo de boa
parte da história do partido comunista no Brasil, está na limitada assimilação do marxismo
e de seu conteúdo, pelos comunistas. A precariedade no acesso aos textos clássicos, a
constante decodificação realizada pela Internacional Comunista e as disputas políticas no
interior do MCI, mais confundiam do que elucidavam determinados temas. Esta foi a
origem e causa, da estagnação e confusão da teoria e sobre a teoria que deveria servir de
guia, e não de manual para a revolução no Brasil e no mundo.
0 exemplo clássico desta precariedade é a interpretação feita, não só pelos
membros do partido, mas também por inúmeros autores que se identificam com

o

marxismo (ou não), de que realizar uma análise a luz do materialismo histórico é entender
mecanicamente o processo de evolução dos modos de produção — a comuna primitiva, o
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escravismo, o feudalismo - até atingir o estágio do capitalismo, como sendo comum a todas
as formações sociais, e não uma leitura feita sobre a realidade da Europa.
Para o entendimento da teoria é necessário um instrumento de análise, qual seja um
método, para se entender a realidade objetiva de uma determinada sociedade, que depois
de observada e identificada, nas relações de produção presentes em seu interior, categorias
que ao serem destacadas do meio em que estão, abstratamente e analisadas, elucidarão os
processo de constituição desta realidade. Possibilitando assim uma síntese, dialeticamente
pensada, dos caminhos e estágios percorridos por esta composição social, chegando então a
conclusões que estejam coerentes com a realidade vivida por aquela sociedade pesquisada.
Foi justamente por este leito, o da teoria revolucionária, que, por mais que
acreditassem estar navegando em águas profundas, os militantes comunistas encalharam
em alguns bancos de areia. Estas paradas impostas pela vida, os obrigou, não poucas vezes,
a mudarem de rota para conseguirem seguir viagem.
Tais percalços explicam as diversas mudanças de postura em pouco tempo de "vida
livre" do partido comunista, como visto entre 1945 a 1960. Transitou da institucionalidade
parlamentar, ao clamor pela constituição de um Exército de Libertação Nacional propondo
a resistência armada A. ditadura, até chegar a defender a transição pacifica da revolução.
Tem-se a convicção de que foi importante e em até certo momento determinante, o
papel da III Internacional Comunista. Foi dela, desde a fundação por Lënin em 1919, até
seu último congresso o VII, em 1935 que partiram quase todas as orientações e análises
sobre o desenvolvimento das forças capitalistas imperialistas e, por conseguinte as medidas
de resistência a serem aplicadas por todos os partidos, a ela filiados, em seus respectivos
países. s
Não foram poucas as vezes que a IC orientou com a mesma política e tática de
resistência países com realidades distintas. A leitura sobre a formação feudal da economia
brasileira e a necessária revolução em etapas, foram algumas das mais importantes e
marcantes destas orientações desenvolvidas pelo Partido Comunista no Brasil. Porém, estas

não eram assimiladas pacificamente. Esta leitura sobre a realidade brasileira

e a

conseqüente revolução anti-feudal e antiimperialista a ser construída no pais, foi
apresentada aos brasileiros diante de um conjunto de quatorze outros partidos comunistas
de toda a América Latina em 1929, pela SSA-IC, por hora da I Conferência Latino
Americana dos Comunistas. Tal posição gerou inúmeras resistências e resignações por
parte dos dirigentes comunistas brasileiros, apoiados por outros dirigentes de todo
continente latino.

o
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No Brasil, Astrogildo Pereira e Otavio Brandão foram dois dos dirigentes que se
posicionaram em desacordo com tal orientação, mas se obrigaram a segui-la, sendo que
Pereira assimilou-as mais rápido que Brandão, mas mesmo assim, não foi uma tarefa
tranqüila.
Nos demais países da América Latina tal análise, em especial a idéia da revolução
em etapas, gerou um enorme movimento de resistência às orientações vindas da IC. Foi
nesta mesma conferência que Mariategui, como afirmou Ouriques, "inaugurou" a "Teoria
da Dependência" (TD). Portanto, esta é filha direta desse processo de controvérsias entre
os marxistas.
Como já foi apresentada, uma das fontes constitutivas da teoria da dependência é a
critica aos PC's e as suas análises importadas sobre a realidade latina. Mas, a raiz de tal
critica está localizada em um espaço anterior a este momento, já a encontramos nas
disputas internas do próprio comando da IC, especialmente entre o grupo liderado por
Trotski e os Bolcheviques, liderado por Stalin, que eram maioria na organização.
Tais contendas levaram os marxistas latinos, caudatários da história de luta e
resistência à dominação estrangeira no continente, imbuidos em realizar a revolução
proletária o mais rapidamente possível, sem ter que passar por etapas, a formular uma
teoria com base no marxismo que conseguisse interpretar as transformações vividas pelo
continente e os munisse de um instrumental capaz de realizar esta tarefa.
Por terem incorporado, na sua constituição enquanto teoria, muitas das formulações
da CEPAL, a Dependência foi tratada, durante muito tempo, apenas como uma vertente
mais radical das formulações cepalinas e não como uma teoria que possui corpo analítico
próprio.
Seus signatários discordam profundamente da interpretação de ser a teoria da
dependência uma mera tendência radical do pensamento cepalino e este que escreve tende
a ter a mesma compreensão, apesar de não se identificar com preceitos do pensamento
trotskistas e entender que alguns parâmetros de analise precisam ser aprimorados, em
especial a leitura sobre a correlação entre as forças políticas atuantes no continente e a
decorrente construção da resistência. Além de crer ser necessário repensar os critérios para
a composição de alianças políticas, visando o fortalecimento da resistência ao avanço do
conservadorismo.
A elaboração sobre a dependência merece o status de teoria pelo seu ineditismo e
ousadia na formulação de novas categorias e conceitos que explicam a economia latinoamericana, ressaltando o papel da categoria superexploração para o entendimento das
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conseqüências vividas pelos trabalhadores latinos decorrentes dos mecanismos de
dominação imperialista do continente.
Os marxistas formuladores da teoria da dependência, ou dependentistas entendem
que o pensamento cepalino, do período estudado neste trabalho, cumpriu e ainda cumpre,
um importante papel ao propor como alternativa As assimetrias do comércio entre as
nações desigualmente desenvolvidas, políticas de fortalecimento do Estado. Fortalecendo
seu papel pró-ativo na economia, de planificador e controlador dos investimentos
estrangeiros. Portanto, o dependentistas entendem os cepalinos enquanto aliados na
resistência à penetração imperialista. Apesar de limitados a estas políticas de
industrialização e não propondo a ruptura com o sistema, como uma alternativa viável e
necessária, à submissão e ao subdesenvolvimento e assim reduzindo as possibilidades reais
de mudanças.
Os marxistas dependentistas compreendiam inclusive, que essa proposta indutora
da industrialização potencializaria o "desenvolvimento do subdesenvolvimento". A
industrialização nos moldes capitalistas da América Latina não livraria o continente do
jugo imperialista, mas sim, a enredaria cada vez mais nas malhas da dependência.
Estas opiniões faziam parte das avaliações que colocavam os marxistas
dependentistas em contraposição aos PC's. Pois, boa parte das formulações apresentadas
pelos comunistas, em especial os brasileiros, na segunda metade da década de 50, como
por exemplo as tarefas da primeira etapa da revolução socialista, a chamada democráticoburguesa, foram inspiradas, em grande medida, nos ensinamentos difundidos pelos
desenvolvimentistas ligados ao pensamento cepalino.
A abordagem dos comunistas aproxima-se das idéias difundidas pelos
desenvolvimentistas e também das apregoadas pelos dependentistas, como por exemplo: a
critica a composição da cesta de mercadorias comercializada no mercado externo e a
deterioração dos preços de intercâmbio com uma das causas da desigualdade entre as
nações; a participação perniciosa do capital estrangeiro na economia local, influenciando e
direcionando a formação da malha produtiva do pais; a divida externa, como conseqüência
dos empréstimos realizados pelo Estado para garantir a acumulação das empresas
exportadoras, fragilizadas pela disparidade nos preços de troca; as causas da inflação e sua
consistência, independente da balança comercial como uma das formas de refinanciar o
Estado e por sua vez, garantir a super acumulação das empresas exportadoras, na sua
maioria, ligadas ao capital estrangeiro, entre outras opiniões, tinham a mesma matriz de
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análise, a defesa do desenvolvimento autônomo como forma de lutar pela soberania
nacional resistindo aos intentos imperialistas.
A grande diferença entre estas três abordagens está na conseqüência a ser dada a
leitura feita sobre a economia brasileira e sobre as características e o papel do latifúndio
para o desenvolvimento da economia brasileira. Para o partido comunista ainda era clara a
idéia de existir traços feudais nas relações de produção do campo brasileiro
Com relação ao latifúndio, o partido comunista, com o passar do tempo, foi
amadurecendo seu entendimento sobre as conseqüências para o meio rural decorrentes do
desenvolvimento capitalista industrial. A nova demanda interna, qual seja, a indústria,
poderia acarretar uma inevitável mudança no campo. Porém, não deixaram de se opor aos
latifúndios e de empunharem a bandeira da reforma agrária, como parte da primeira etapa
da revolução.
Os cepalinos e os dependentistas não concordavam com a leitura que identificava o
feudalismo no pais e defendiam que o campo estava integrado a estrutura capitalista desde
sua fase mercantil, no século XVI e XVII.
Com relação a alternativa aos males do desenvolvimento capitalista desigual, as
três correntes tinham posições distintas. Os cepalinos contentavam-se com a
industrialização e defendiam que esta solucionaria os principais entraves estruturais do
amadurecimento capitalista. Os dependentistas não possuíam o mesmo entendimento sobre
a saída via industrialização nos marcos do capitalismo e, portanto entendiam estar na
ordem do dia a construção da revolução socialista, sem etapas. Os comunistas apregoavam
a necessária industrialização para que fossem superadas as limitações ao pleno
desenvolvimento das forças produtivas, permitindo serem constituídas as condições
subjetivas e objetivas para realizar a transição revolucionária ao socialismo, ou seja, para
concluir as tarefas da primeira etapa da revolução e passar para a segunda, a socialista
propriamente dita.
A insistência na realização da revolução socialista em etapas situava os comunistas
em uma posição mais à esquerda dos desenvolvimentistas, mas fundamentava a critica dos
dependentistas, que os tinham como reformistas. Certamente, esta posição aproximava os
comunistas dos desenvolvimentistas e demonstrava uma aliança madura e interessante para
os parâmetros da época, porém não poderiam ser considerados reformistas até o momento
que negassem a revolução.
Esta posição, da revolução em etapas, como se procurou apresentar ao longo do
trabalho, tem bases de fundamentação na leitura dos comunistas sobre o modelo de
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desenvolvimento econômico implantado no Brasil e são semelhantes com as interpretações
apresentadas por outras correntes do pensamento latino americano que, em certa medida,
estão posicionadas na resistência ao imperialismo.
Tal tática acompanhou os comunistas do Brasil até pouco tempo atrás. Após as
cisões do partido, na década de 60, a revolução em etapas e o atraso ao desenvolvimento
que representa a forma de distribuição fundiária no campo brasileiro, o latifúndio e seus
traços feudais, foi pedra angular das formulações sobre a economia e a política dos
comunistas brasileiros e compôs as plataformas de luta dos membros do Partido Comunista
do Brasil.
Pode-se concluir então, que o conceito de Dependência emanado das formulações
da Teoria da Dependência, que vislumbrava a constituição de um processo revolucionário
calcado na realidade objetiva da América Latina, de profunda pauperização e, portanto,
carente de soluções imediatas e duradouras, não influenciou diretamente na formulação do
pensamento econômico do Partido. Porém, das partes constitutivas da referida teoria,
aquelas que consubstanciaram a leitura sobre o processo de desenvolvimento do
capitalismo na latinoamérica, inspiradas nos preceitos cepalinos, também fizeram parte das
elaborações dos comunistas, sendo então, o principal ponto de contato entre estas duas
vertentes do marxismo latino, além da luta estratégica pelo socialismo.
Logo, o que se entende é que as três correntes do pensamento latino americano, que
comungavam na resistência à presença do capital estrangeiro nos países latinos, perderam
uma grande oportunidade histórica de construir um grande, profundo

e frutífero

movimento de resistência a ocupação econômica estrangeira na América Latina. Porém,
não ha como fazer esta constatação e critica, sem considerar os fatores que as cercavam e
influenciou o debate. Realmente, não tinham condições subjetivas suficientemente
amadurecidas para se aproximarem mais do que o fizeram.
Mas atualmente, no momento que se assiste a maior ofensiva do capitalismo
imperialista, dentro de seu mais nefasto padrão de acumulação, o neoliberal, todas as
experiências, políticas e teóricas do campo da resistência, são chamadas a unir forças na
oposição e na luta antiimperialista. Aos desenvolvimentistas, não revolucionários, é feito
um chamado para recompor um conjunto de argumentos e construções teóricas na
definição de um projeto de desenvolvimento nacional que considere a soberania econômica
e o papel dos trabalhadores na edificação deste. Aos caudatários da teoria da dependência,
é apresentada a necessidade de unir forças pela renovação do marxismo e da retomada do
processo de acúmulo de forças para a edificação da transição revolucionária.
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Aos formuladores da teoria da dependência em especial é chamada a atenção, em

razão de boa parte de suas criticas aos Partidos Comunistas terem sido assimiladas. Em
especial, o Partido Comunista do Brasil, hoje PCdoB, que em seu 8° Congresso em 1992,
realizou uma profunda e dura autocrítica, em destaque a questão da revolução em etapas e

o papel de Stalin no arrefecimento teórico do MCI. Porém, também é feita a observação
para que olhem com mais atenção o quadro de correlação de forças mundial e para que
vejam que este coloca o movimento revolucionário em uma defensiva estratégica.

0 Partido Comunista do Brasil, na atualidade, desenvolve a tese de que o
desenvolvimento capitalista do Brasil é dependente; de que não há etapas a serem
superadas na construção da revolução socialista, mas entende que o caminho para alcançala é mais tortuoso do que a 50 anos atrás. A unipolaridade imposta pelo fim do campo
socialista, obriga aos revolucionários a repensarem muitas de suas opiniões, no afã de não
baixar a bandeira vermelha da revolução socialista.
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