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Apresentação

Caro aluno, nesta obra você terá oportunidade de conhecer a formação 
político-social sobre constituição socioeconômica do pensamento político a 
respeito do desenvolvimento brasileiro. Ao estudar a economia política brasileira, 
você fortalecerá os conhecimentos necessários para compreender como as 
interpretações sócio-político-econômicas se formaram no Brasil. Dessa forma, 
você poderá fazer uma leitura mais qualitativa sobre os fatos marcantes da 
economia brasileira, em especial o riquíssimo período dos anos 1950 e 1960.

Assim, o conteúdo contribuirá para a compreensão das formas histórico-
dialéticas da trajetória econômica brasileira. Uma das grandes capacidades do 
economista é conseguir relacionar passado, presente e projetar o futuro. Assim, 
o conhecimento desse passado recente é fundamental para que você consiga 
realizar análises e desenvolver competências para composição de cenários 
macroeconômicos e também realizar previsões microeconômicas.

Portanto, o objetivo geral desta obra é oferecer formação político-social 
sobre constituição socioeconômica do pensamento político a respeito do 
desenvolvimento brasileiro.

Para cumprir esse objetivo, é necessário estudar os aspectos essenciais do 
nacional-desenvolvimentismo, explorar o processo de substituição de importações, 
compreender o pensamento marxista sobre o desenvolvimento brasileiro, 
conhecer as nuances do debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento e 
associar esses estudos a fatos da economia brasileira.

Nesse contexto, para dar conta desse conteúdo, o livro está composto por 4 
unidades, quais sejam:

Unidade 1: “O nacional-desenvolvimentismo”. Nessa unidade, você conhecerá 
as principais características do nacional-desenvolvimentismo. As propostas da 
CEPAL, as ideias de Nurkse e Myrdal e os Planos Nacionais.

Unidade 2: “O processo de substituição de importações”. Nessa unidade, você 
conhecerá os fundamentos do modelo de substituição de importações, modelo 
esse que forneceu as bases para a industrialização brasileira durante as décadas de 
1930-60.

Unidade 3: “Raízes do pensamento marxista brasileiro”. Nessa unidade, você 
conhecerá o pensamento marxista sobre o desenvolvimento brasileiro. Estudará a 



contraposição do pensamento de Lenin e Trotski e a relação de poder, o PCB e a 
revolução democrática-burguesa. 

Unidade 4: “Debate subdesenvolvimento do desenvolvimento”. Nessa 
unidade, você conhecerá os pontos centrais do debate desenvolvimento versus 
subdesenvolvimento no Brasil.

Ao final deste estudo, você estará mais informado e apto a compreender os 
percalços envoltos na dinâmica do pensamento político brasileiro e o impacto 
deles sobre as propostas de desenvolvimento econômico para o país. Desejo a 
você bons estudos.



O NACIONAL-
DESENVOLVIMENTISMO

Nessa seção, faremos um breve retrospecto sobre os principais 
fundamentos da Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL - e 
a aplicação desses fundamentos na América Latina e no Brasil.

Seção 1 | O pensamento da CEPAL

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você conhecerá as 
principais características do nacional-desenvolvimentismo.

Regina Lúcia Sanches Malassise

Unidade 1

Nessa seção, buscou-se entender os principais aspectos das 
análises tecidas por estes dois grandes teóricos acerca dos problemas 
e as indicações políticas que eles apresentavam ao Brasil para que esse 
pudesse galgar a posição de país desenvolvido.

Seção 2 | Nurkse e Myrdal: entre a pobreza e o sentido do 
capitalismo

Nesta seção, apresentam-se medidas e as estratégias políticas para 
promover o desenvolvimento em termos dos resultados que se esperava 

Seção 3 | Os planos estatais de desenvolvimento: CMBEU, 
BNDE_CEPAL; plano de metas
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obter com a aplicação dessas, no contexto de cada um dos planos.

Vamos, então, conhecer um pouco mais sobre essas teorias estudando 
esta unidade.
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Introdução à unidade

Caro aluno, você pode observar que em economia a contextualização histórica 
dos acontecimentos é necessária para que possamos compreender a abrangência 
das propostas teóricas apresentada pelas diferentes correntes do pensamento 
econômico e que qualquer política econômica sempre está fundamentada pelas 
escolas do pensamento econômico.

Podemos dizer que essa observação também se aplica à economia brasileira. 
Em especial, a partir dos anos 1930, o país apresenta condições históricas para 
que os teóricos brasileiros consigam fazer a ligação entre os fatos observados na 
economia brasileira e as diferentes possibilidades de interpretação desses, à luz das 
teorias econômicas.

Porém, como toda roupa padronizada, as teorias em sua formatação pura 
necessitavam de ajustes para melhor vestir a realidade brasileira. Nesse ponto, ainda 
tomando como eixos norteadores fundamentais as teorias clássicas, keynesianas 
e marxistas, a adequação desses fundamentos para análise dos fatos da economia 
brasileira ampliou nacionalmente as discussões sobre o desenvolvimento 
econômico brasileiro.

Assim, a partir da obra Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado 
(1982), publicada em 1959, consolidam-se as condições para surgir no país uma 
produção teórica nacional voltada para as discussões pertinentes à economia 
política brasileira. Da contraposição de um ambiente agrário-urbano-industrial, 
duas correntes ideológicas se destacam: o liberalismo econômico e o nacional-
desenvolvimentismo. Os debates entre ambos sobre a natureza política da evolução 
da economia brasileira serão o alvo das reflexões durante a década de 1950 e 
1960. Nesse sentido, para compreender melhor esses aspectos, esta unidade está 
subdividida nas três seguintes seções.
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Seção 1

O pensamento da CEPAL

Introdução à seção

As discussões de economia política no tocante ao nacional-desenvolvimentismo 
têm suas raízes nos escritos de Georg Friedrich List, em especial sua obra publicada 
em 1827, intitulada Sistema Nacional de Economia Política1, obra por que tem 
como foco o estudo da Alemanha e a proposta de união alfandegária na qual se 
verificam suas ideias protecionistas.

Assim, todo seu pensamento e proposições a respeito do nacional-
desenvolvimentismo devem ser lidos dentro de um contexto histórico-político-
econômico, pois sem tal estrutura pode-se deturpar o real sentido que para ele 
tem o protecionismo dentro das propostas do nacional-desenvolvimentismo. Em 
List, as propostas surgem em defesa da Alemanha contra o avanço dos produtos 
ingleses e do liberalismo econômico de Adam Smith2.

O fundamento base do nacional-desenvolvimentismo está em compreender 
e propor um papel para o Estado-Nação no contexto das percepções sobre o 
desenvolvimento versus subdesenvolvimento das nações. Em resumo pode-se 
dizer que:

1  Essa obra é referenciada como: LIST, Georg Friedrich. Sistema Nacional de Economia 
Política. São Paulo: Nova Cultural, 1986.
2  Adam Smith (1723-1790), economista e filósofo escocês. Considerado o pai da economia 
moderna, foi também o mais importante teórico do liberalismo econômico do século XVIII. 
Sua principal obra, A Riqueza das Nações (1776), é ainda uma referência para estudos da 
área econômica e afins.

List introduz o tempo, o espaço, a sociedade e, assim, a história e 
a nação na economia, colocando-se contra os pressupostos da 
economia clássica de harmonia de interesses, da visão estática 
do mundo, do individualismo e da empresa, contra a abordagem 
que "ignora" os homens e as fronteiras entre os países. Ele se 
opõe à ideia de conhecimento absoluto da ciência clássica e 
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introduz a noção de relatividade nas formulações e no cálculo 
econômico. Sua teoria é construída considerando a existência 
de interesses conflitantes e o fato de que a ação individual nem 
sempre resulta num melhor acerto social, tendo a harmonia 
possível que ser buscada através de organismos superiores, a 
Nação e o Estado (NASCIMENTO, 2016, p. 3).

Assim, em sua concepção, observando a situação da Alemanha, se prevalecesse 
o livre mercado, com a Inglaterra sendo a grande produtora de bens industrializados, 
a Alemanha não teria como se desenvolver porque se tornaria uma compradora de 
produtos ingleses mais baratos que os produzidos pelos alemães.

Em seus estudos, propõe que existam 5 estágios do desenvolvimento de 
uma nação: “[...] the savage, the pastoral, the agricultural, the agricultural and 
manufacturing, the agricultural manufacturing and commercial” (LIST, 2009b, p. 
303 apud BAINGO, 2010). Na barbárie (the savage) a nação não domina, não tem 
condições de prover todos os bens necessários aos cidadãos. Dessa forma, rende-se 
ao mercado e suas leis, como forma de elevar o bem-estar nacional. Nos estágios 
intermediários (the agricultural, the agricultural and manufacturing), tem-se:

O equilíbrio entre agricultura e manufatura das 
nações – no segundo, terceiro e quarto estágios 
– possuidoras de todas as condições e os meios 
intelectuais para estabelecimento de um poder 
comercial próprio deve estabelecer e proteger 
via taxas alfandegárias sua indústria até o ponto 
de que estas não temam mais a concorrência 
estrangeira. Essas taxas ou direitos alfandegários 
devem ser moderados para não restringir a 
importação e o consumo, porque poderiam 
enfraquecer a força produtiva interna no país 
(LIST, 1983, p. 207 apud BAINGO, 2010, p. 13).

No último estágio (the agricultural manufacturing and comercial), prevalecem 
novamente as forças de mercado, agora numa nova dimensão com a economia 
nacional mais fortalecida e conseguindo fazer frente às demandas internas e externas 
da nação, não sendo mais necessária a intervenção protecionista do Estado.
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Nesse sentido, nos estágios intermediários de desenvolvimento, a intervenção 
do Estado deve se dar no sentido de equilibrar as forças produtivas nos três setores 
econômicos: a agricultura, a manufatura e o comércio. Dessa forma, os setores se 
tornarão diversificados e, com isso, contribuirão para promover o bem-estar social 
da nação. Somente nesse momento a política nacional pode ser modificada.

Destaca-se, então, que no estágio inicial e no estágio final não se verificam 
ações protecionistas ou intervencionistas do Estado no mercado.

Protecionismo: adoção de um sistema de tarifas ou cotas para restringir 
o fluxo das importações. A argumentação dos protecionistas partia de 
considerações não econômicas. Por exemplo, diziam que a agricultura e 
as principais indústrias de um país deviam ser mantidas em nível suficiente 
para atender à demanda ante um eventual corte do fornecimento externo, 
em decorrência de uma guerra. Da mesma forma, as indústrias-chave 
na defesa nacional deveriam ser protegidas para evitar dependências de 
fornecedores estrangeiros. Além desses argumentos, o protecionismo 
pode apoiar-se em justificativas econômicas. Práticas de defesa de 
mercado contribuem indiscutivelmente para o desenvolvimento de novas 
indústrias no país protegido, as quais dificilmente teriam de competir em 
escala internacional; mais ainda, em condições de capacidade ociosa, 
as medidas protecionistas contribuem para o aumento do nível do 
desemprego, atraindo a demanda para a produção doméstica.

Você consegue entender como a política do nacional-
desenvolvimentismo vê o mercado? É igual à proposta 
clássica? Por quê?
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Figura 1.1 | Friedrich List

Fonte: Disponível em <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/DBP_1989_1429_
Friedrich_List.jpg>. Acesso em: 04 mar. 2016.

Para dar continuidade ao estudo, é necessário lembrar que, embora List não seja 
citado nos estudos que envolveram as pesquisas e debates sobre desenvolvimento 
e subdesenvolvimento na América Latina e no Brasil, seus pressupostos são, sem 
sombra de dúvida, os que balizaram boa parte das discussões sobre o tema em 
escala mundial.

Georg Friedrich List (1789-1846): economista e político alemão, teórico 
do nacionalismo econômico e do protecionismo. Professor em Tübingen, 
List liderou em 1819 uma associação de comerciantes e industriais alemães 
(o Zollverein), que lutava pela unificação econômica do país, com a 
eliminação das barreiras alfandegárias entre seus Estados independentes 
e a criação de taxas para os produtos estrangeiros. Em 1841, List 
publicou sua obra mais importante, Das nationale System der politischen 
Ökonomie (O Sistema Nacional de Economia Política), na qual expôs 
uma teoria protecionista em favor da nascente indústria alemã, defendeu 
a industrialização como meio de superar o atraso econômico e atacou 
a doutrina inglesa do livre-comércio, por basear-se na desigualdade 
do desenvolvimento entre os países e mascarar o imperialismo inglês. 
Defendeu a ativa intervenção do Estado no desenvolvimento das forças 
produtivas nacionais. List classifica o desenvolvimento dos países em 
cinco estágios: selvagem, pastoril, agrícola, agrícola-manufatureiro e 
agrícola-manufatureiro-comercial. O Estado deveria realizar o equilíbrio 
entre a agricultura, a indústria e o comércio.
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Pois bem, depois de conhecermos um pouco sobre as raízes históricas do nacional-
desenvolvimentismo, podemos então voltar nossos estudos à economia política 
brasileira. Essa tem sua origem nas discussões iniciadas pela CEPAL. Sua origem, 
proposições e principais teóricos é o que iremos conhecer nos próximos tópicos.

1.1 O ambiente econômico 

No início do século XX, muitos problemas assolavam o capitalismo, tais como: 
a tendência à superprodução, queda na taxa de lucro, desemprego, oscilações 
nos mercados. Tais problemas colocavam em cheque o poder da burguesia e sua 
possibilidade de manter o status quo1.

1 Manter as coisas como estão, garantir que nada se altere porque tal situação beneficia a 
alguém ou algum grupo.
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Quadro 1.1 | A economia política brasileira. Árvore genealógica 

Fonte: Adaptado de Mantega (1991, p. 22).

ESCOLA CLÁSSICA

NEOCLÁSSICA

MODELO DE 
SUBSTITUIÇÃO DE 

IMPORTAÇÕES

MODELO 
DEMOCRÁTICO 

BURGUÊS

MODELO DE 
SUBDESENVOLVIMENTO 

CAPITALISTA

MODELO 
BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO

KEYNES

MARX

CEPAL

Smith/Ricardo Malthus

Marshall          Jevons    Walras

R. Simonsen    Gudin

Prebisch      J. Robinson

Myrdal     Nurkse

ISEB

Schumpeter

C. Furtado

I. Rangel

M. C. Tavares

Trostki               Lênin                Kalecki

Sweezy    Baran

IV Intern.

III Intern.

A. G. Frank R. M.   Marini T.
dos Santos Teoria da

Dependência

R. Campos   M. H. Simonse.
Delfim Neto

C. Prado Jr.  Passos Guimarães

PCB
W. Sodré

Cercado pelos fatos da realidade, os teóricos se ocuparam de encontrar 
arcabouços que justificassem a necessidade de propostas, soluções ou formas 
de amenizar tais problemas. Havia uma forte resistência às teorias marxistas, pois 
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essas pregavam a saída via comunismo e o fim da burguesia, enquanto o que 
a burguesia procurava era exatamente prolongar a vida do sistema produtivo e 
econômico da forma como estava e da qual ela se beneficiava. Nesse contexto, 
o corpo teórico da economia se apresentou em várias vertentes de tal forma que:

Os precursores da Nova Economia Política foram Piero Sraffa, 
Joan Robinson e Edward Chambelin, que se preocuparam em 
demonstrar que a concorrência capitalista não era tão perfeita 
quanto julgavam a economia clássica, e elaboraram a Teoria da 
Concorrência Imperfeita; enquanto Joseph Schumpeter, Michal 
Kaleckie John M. Keynes, seus contemporâneos se empenhavam 
em dar consistência a uma teoria do ciclo econômico que 
auxiliasse a neutralizar os períodos de contração das atividades. 
Coube, no entanto, a Lord Keynes o papel de maior projeção 
na revolução teórica em curso, que passou a denominar-se 
revolução keynesiana (MANTEGA, 1991, p. 25).

Keynes identificou na incapacidade do mercado de manter o ritmo de 
produção e, ao mesmo tempo, encontrar escoamento dela, via venda no 
mercado, a necessidade de colocar um agente econômico com condições de 
regular tal mercado. Nesse sentido, o estado keynesiano realiza a intervenção 
direta sobre a economia administrando a coisa pública, atuando como agente 
de produção e, de certa forma, privilegiando determinados setores de produção. 
Esse marco, representado pela proposta keynesiana, foi o divisor de águas da 
economia burguesa em duas correntes teóricas antagônicas: o intervencionismo 
e o liberalismo econômico.

Recebe o nome de liberalismo econômico a ideologia de que o Estado 
não deve intervir nas relações econômicas que existem entre indivíduos, 
classes ou nações. O liberalismo defende o livre uso, da parte de cada 
indivíduo ou membro de uma sociedade, de sua propriedade, sendo 
partidário da livre-empresa, em oposição ao socialismo e ao dirigismo. A 
proposta da nascente teoria é que todos podem alcançar o mais alto nível 



O Nacional-Desenvolvimentismo

U1

18

de prosperidade de acordo com seu potencial, aplicando seus valores, 
atividades e conhecimentos, com o maior grau de liberdade possível, em 
uma sociedade que reduza ao mínimo os inevitáveis conflitos sociais. 
Outros dois aspectos vitais que dão forma à doutrina liberal são a tolerância 
e a confiança na força da razão. A doutrina liberal defende ainda que os 
governos não costumam representar os interesses de toda a sociedade, e 
que se concentram em favorecer seus eleitores ou determinados grupos 
de pressão. Os liberais tradicionalmente desconfiam das intenções 
da classe política e não têm muitas ilusões a respeito da eficiência dos 
governos. O liberal tradicional sempre se coloca na posição de crítico 
permanente das funções dos  servidores públicos, vendo com grande 
ceticismo a função do governo de redistribuidor da renda, eliminador de 
injustiças ou motor da economia. Um dos mais conhecidos entusiastas 
da doutrina liberal foi Adam Smith.

Dessas duas correntes antagônicas, irão se originar muitas teorias e ideias que 
no século XX irão se materializar em forma de programas, projetos em torno da 
promoção do desenvolvimento econômico das nações. O debate terá raízes 
profundas buscando identificar as causas do subdesenvolvimento. Na América Latina, 
a CEPAL associa-se a uma visão mais intervencionista como forma de superar o atraso 
no desenvolvimento da região. Assim, as propostas serão mais intervencionistas ou 
também chamadas de heterodoxas em contraposição ao liberalismo econômico, 
que também é chamado de ortodoxo (GREMAUD et al., 2002).

Intervencionismo ou dirigismo: tendência de o Estado manter uma 
intervenção reguladora permanente numa economia capitalista. Sem 
conduzir necessariamente à estatização de empresas privadas, a ação 
governamental pode existir sob as formas de regulamento, participação, 
controle e planejamento da produção. Inclui medidas como 
tabelamento de mercadorias, serviços e salários, controle do comércio 
exterior, incentivos fiscais e creditícios, concessão de contratos de 
fornecimento ao Estado e execução de obras públicas. Enquanto a 
economia ortodoxa pode ser definida em torno do  nexo  “equilíbrio-
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Quando você analisa a economia brasileira, você sente mais 
afinidade com a ortodoxia ou heterodoxia? Por quê?

A economia política brasileira terá seus desenvolvimentos teóricos pautados mais 
pelas ideias keynesianas, buscando, então, apresentar um papel para o Estado na busca 
pelo desenvolvimento econômico do país. Os dois teóricos que já nos anos 1940 
apresentavam suas proposições foram Roberto Simonsen, empresário da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo, e Eugênio Gudin, professor e economista.

Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948). Engenheiro, empresário, 
historiador e político brasileiro, líder do industrialismo no Brasil nas 
décadas de 1920-40. Chefiando uma cisão na Associação Comercial 
de São Paulo (que até então representava também os interesses dos 
industriais), fundou o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp), em 1928. Foi o idealizador do Senai e do Serviço Social da 
Indústria (Sesi), deputado federal pelo Partido Constitucionalista de 
São Paulo (1933-1937), senador pelo PSD paulista (1946) e membro 
da Academia Brasileira de Letras. Além do clássico História Econômica 
do Brasil (1937), escreveu Evolução Industrial do Brasil (1939) e Ensaios 
Sociais, Político e Econômicos (1943).

racionalidade-individualismo”, a economia heterodoxa pode ser definida 
em termos de um nexo “estrutura histórico-social-institucional”. 
Perceba que existe uma ênfase distinta ao se distinguir as economias 
ortodoxas e heterodoxas, dessa maneira, em comparação com a 
interpretação dessa divisão como sendo entre um sistema-fechado em 
oposição a um sistema-aberto, respectivamente.
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Por trás das duas posturas teóricas rivais revela-se o jogo 
de interesses das principais forças socioeconômicas do país 
nas primeiras décadas do século XX. De um lado, estavam 
as oligarquias agroexportadoras, comprometidas com a 
burguesia comercial e exportadora, e com o imperialismo 
comercial e financeiro, tanto estrangeiros quanto brasileiros, 
e discordavam de que se deslocassem recursos para outras 
atividades que não as atinentes à agroexportadora e sua 
infraestrutura. Do outro lado, estavam as forças sociais que 
ganhavam projeção na esteira da expansão urbano-industrial, 
configurada pela emergência e consolidação da acumulação 
industrial, em bases nacionais, carente de proteção da 
concorrência externa, de infraestrutura, insumos, enfim de 
uma maior intervenção estatal (MANTEGA, 1991, p. 26).

Em tese, para ambos era urgente superar o histórico colonial e encontrar um 
papel para o país no novo cenário da economia mundial. O projeto que emerge 
busca agregar os diferentes contextos de um projeto de desenvolvimento. Assim, 
os aspectos político-econômico-sociais estarão presentes, seja pela expressão dos 
integrantes de cada corrente ou mesmo pela ausência de algum desses pilares nas 
propostas, e por isso mesmo esses projetos são sempre suscetíveis de críticas.

Esses dois teóricos tinham opiniões distintas em termos de quanto de 
intervenção do Estado deveria haver sobre o mercado. Era, antes de tudo, uma 
questão de grau e intensidade, tendo em vista o estágio de desenvolvimento no 
qual o país estava de tal forma que:

Eugênio Gudin (1886-1986): engenheiro e economista, o representante 
mais expressivo da escola monetarista neoliberal no Brasil. No início 
do século, participou da construção de várias estradas de ferro no 
Nordeste, a serviço de companhias inglesas. Depois, voltou-se para a 
área econômica, assumindo, em 1938, a cátedra de economia monetária 
e financeira na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 
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As propostas de Roberto Simonsen seguiram um caminho mais conciliador com 
os interesses das classes dominantes (burguesia agroexportadora). Suas propostas 
de desenvolvimento para promoção da industrialização são: proteção tarifária, 
o Estado promotor da infraestrutura, preservação das condições necessárias às 
exportações agrícolas (medidas cambiais e fiscais de incentivo). O setor agrícola 
também seria responsável pelo fornecimento de matéria-prima e alimentos. 

De fato, propunha seguir um caminho no qual a discussão política não era 
evidente, porque suas propostas necessitavam da intervenção do Estado que 
atuava como protetor da indústria nascente. Esse Estado desempenhava outro 
papel importante: ao atender parte das pressões populares, as cooptava a participar 
e colaborar com seu novo projeto social.

E os resultados básicos esperados do projeto de desenvolvimento eram a 
elevação da renda per capita, a melhoria do nível de vida da população, o aumento 
da qualificação técnica da mão de obra.

Assim, o projeto de desenvolvimento tinha como mola mestra propor a 
industrialização, criando condições internas e externas para isso. 

Isso significava, por um lado, reorganizar a estrutura 
estatal para realocar os recursos econômicos e financeiros 
(financiamentos, subsídios, etc.), preparar a infraestrutura 
para o advento da indústria (energia, transportes e insumos 
básicos) e, finalmente, protegê-la da forte concorrência da 
indústria alienígena (MANTEGA, 1991, p. 28).

Federal do Rio de Janeiro. Delegado brasileiro à Conferência Monetária 
de Bretton Woods (1944), foi diretor do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Mundial (Bird). Foi ministro da Fazenda no governo 
Café Filho (1954), executando uma reforma cambial da qual fez parte 
a instrução 113, da antiga Superintendência da Moeda e do Crédito 
(Sumoc), que regulamentou a importação de bens de capital sem 
cobertura cambial pelas firmas estrangeiras. Posteriormente, foi um 
dos mais sérios críticos do processo de industrialização por substituição 
de importações nos governos Kubitschek e Goulart. Além da intensa 
atividade jornalística, escreveu: As Origens da Crise Mundial (1931), 
Capitalismo e sua Evolução Monetária (1935), Princípios de Economia 
Monetária (1943) e Rumos da Política Econômica (1945).
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Naturalmente o novo arranjo político desagradava as parcelas 
consideráveis das classes dominantes, o que dividia a elite 
política brasileira pós-45 em pelo menos duas grandes facções 
rivais no que tangue ao projeto político: uma elite reformista, 
assumindo as rédeas do poder populista e acomodando as 
pessoas da massa aos interesses do novo polo de acumulação 
urbano-industrial, ao lado de uma elite autoritária, que também 
participava do aparato estatal, mas que desde 1945 conspirava 
para excluir “massas” do jogo do poder (MANTEGA, 1991, p. 30).

À elite reformista se uniam os representantes da burguesia industrial e a classe 
média, defendendo o desenvolvimento industrial capitalista democrático, e à elite 
autoritária se uniam os agroexportadores e os reformistas mais autoritários que 
ainda defendiam o modelo agroexportador.

Daí a ambiguidade do populismo, que deveria ter, ao mesmo 
tempo, governo popular e “ministério reacionário” conforme o 
comentário de Vargas ao nomear seu ministério em 1951. Em 
outras palavras, o governo revestia-se de uma aura popular, 
enquanto o ministério executava uma política econômica 
capitalista [...] no Brasil dos anos 50, pelo menos dois projetos 
de desenvolvimento, e que a elite reformista populista 
defendia aquele de cunho eminentemente social, que a 
protegeria da ganância do imperialismo e dos exploradores ou 
os usurpadores locais, para usar expressões bem a gosto dos 
populistas (MANTEGA, 1991, p. 31).

Dessa forma, o tripé Estado-Capital Nacional-Capital Estrangeiro seria responsável 
por promover os recursos necessários a esse projeto de desenvolvimento.

Porém, nesse percurso ainda havia a insatisfação crescente das classes 
populares, com o crescimento dos centros urbanos e as condições precárias de 
vida e de trabalho. Então, o populismo tornou-se uma saída política adequada, uma 
vez que incorporava a emergência das massas populares no jogo político nacional, 
mas de uma forma aparente, pois, embora as medidas adotadas fossem favoráveis 
aos trabalhadores, os maiores beneficiados eram a elite burguesa. Pode-se dizer 
que o populismo trazia em si divergências internas (GREMAUD et al., 2002).
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Populismo: política característica da África, Ásia e América Latina, 
em que se enfatiza a relação direta entre a cúpula do Estado e as 
massas populares, mediada pelo desempenho político de um líder 
carismático. Apresenta em geral uma ideologia difusa, sem espírito 
de classe manifesto. Sua valorização popular pode ser espontânea, ou 
um recurso manipulado por ideologias de direita ou de esquerda. Pelo 
destaque dado à questão da vontade popular e ao caráter plebiscitário 
estabelecido entre o governo carismático e o povo, também se detectam 
características populistas no governo de Luís Bonaparte e mesmo em 
De Gaulle. Na América Latina, o populismo se desenvolveu, sobretudo, 
a partir de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder no Brasil 
e posteriormente de Perón, na Argentina. Na liderança do populismo 
latino-americano, há políticos provenientes de camadas médias 
urbanas, das Forças Armadas (Perón) e em alguns casos da própria 
aristocracia rural (Getúlio). Mas sua base de apoio típica são as camadas 
populares urbanas de origem rural mais necessitadas e desorganizadas 
politicamente. No populismo latino-americano, a ação do Estado se faz 
presente no plano econômico, pois atua como principal investidor e 
entidade política, sendo capaz de assegurar o desenvolvimento de um 
capitalismo nacional e autônomo, livre da ingerência externa.

Com esse pano de fundo, os projetos e planos de desenvolvimento desenhados 
para o país iriam refletir o pensamento dessas duas elites. Tendo uma gestão 
ambígua, o Governo Vargas caminhou titubeando entre um governo populista 
e ministérios reacionários. O primeiro (governo populista) cedia à pressão das 
massas, mas somente com consentimento do segundo (ministérios reacionários), 
após análise das vantagens que poderiam colher das medidas sugeridas.

Assim, o pensamento da CEPAL no Brasil será pouco divulgado, mas será a linha 
mestra que conduz as análises, projetos e planos de desenvolvimento arquitetado 
pelos principais pesquisadores e economistas brasileiros da época, dentre os quais 
se destacam: Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Fernando Henrique 
Cardoso e Carlos Lessa. O maior expoente das ideias cepalinas foi Raul Prebisch, 
pesquisador responsável pelas análises sobre as questões do desenvolvimento 
na América Latina. Dessa forma, vamos então estudar os pressupostos da teoria 
cepalina (SANDRONI, 1999).
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Raúl Prebisch (1901-1986): economista argentino, secretário executivo 
da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) desde sua 
fundação, em 1948, até 1962. Deu decisiva contribuição à teoria 
sobre o comércio entre países subdesenvolvidos e industrializados, 
destacando a tendência à deterioração nos termos de troca, em prejuízo 
dos primeiros. Prebisch formou-se pela Universidade de Buenos Aires, 
da qual é catedrático aposentado de economia política. Foi diretor do 
Departamento de Estatística do Centro de Pesquisas Econômicas e do 
Banco da Argentina, subsecretário da Fazenda (1930-1932), assessor 
de finanças e da agricultura do governo (1933-1935), organizador e 
primeiro diretor-geral do Banco Central da Argentina (1935-1943). 
Paralelamente, aproximou-se de outros economistas e cientistas sociais 
latino-americanos na primeira tentativa de formular uma teoria de 
desenvolvimento socioeconômico que partisse da realidade continental 
e fornecesse os meios para superá-la, sem recorrer aos tradicionais 
modelos teóricos importados (SANDRONI, 1999).

1.2 Fundamentos básicos das teorias cepalinas

A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) foi legalmente instalada 
em 25 de fevereiro de 1948 e, em 27 de julho de 1984, passou a denominar-
se Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A CEPAL é uma das 
cinco comissões regionais das Nações Unidas e sua sede está em Santiago do 
Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América 
Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações 
econômicas dos países entre si e com as outras nações do mundo. Posteriormente, 
seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e se incorporou o objetivo de 
promover o desenvolvimento social.

Em face de seu passado histórico recente (época colonial), os países da 
América Latina tinham necessidade de encontrar para si um outro papel no cenário 
mundial, a fim de superar suas imagens de meras colônias ou apêndices dos países 
adiantados. Com isso, a CEPAL questionava não apenas a divisão internacional do 
trabalho vigente do mundo capitalista, como também criticava o destino atribuído 
aos países subdesenvolvidos pela teoria clássica ou neoclássica do comércio 
internacional que sustentava essa divisão.



O Nacional-Desenvolvimentismo

U1

25

Figura 1.2 – Visão da CEPAL sobre a relação centro-periferia

CENTRO => DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO => PAÍSES PERIFÉRICOS => 
DEMANDA DE VALOR AGREGADO DO CENTRO => FORNECEDOR DE ALIMENTOS E 
MATÉRIA-PRIMA.

Fonte: A autora.

Os países centrais, ou mais avançados, produziriam bens com maior valor 
agregado, que seriam absorvidos pelos países periféricos. Esses participariam 
da divisão internacional do trabalho, sendo mercado para esses produtos e, ao 
mesmo tempo, fornecendo matéria-prima e alimentos. 

No discurso oficial da teoria das vantagens comparativas, os países se beneficiariam 
de tal divisão internacional do trabalho porque o progresso tecnológico se dissiparia 
por todos os países ao longo do tempo beneficiando a todos.

Mas o que se observava nos países latinos, após mais de 400 anos de sua 
colonização, era que as condições de produção e estruturais dessas economias 
não evoluíam na velocidade necessária para alcançar o nível de desenvolvimento 
dos países centrais. Prevaleciam, nos países da América Latina, infraestruturas 
condizentes com a produção de bens primários e de consumo não durável, sendo 
incipientes as indústrias de bens intermediários e de capital.

Dessa forma, os centros desenvolvidos não estariam transferindo seus aumentos 
de produtividade para a periferia atrasada, e também estariam se apropriando 
dos modestos incrementos de produtividade obtidos pelas economias latinas 
com a importação de produtos básicos a preços baixos. Com isso, Prebischea 
CEPAL inauguravam uma nova interpretação do comércio internacional e 
subdesenvolvimento.

Amarrados a uma estrutura produtiva que pouco tinha a oferecer em termos de 
desenvolvimento industrial e tecnológico, com descontinuidades na sua estrutura 
produtiva, dependente de importações, os países periféricos viam seus poucos 
ganhos de produtividade nos segmentos agroexportadores absorvidos pelos 
mercados externos.

Essa dinâmica de crescimento empobrecedor acontecia porque as mercadorias 
produzidas são commodities e seus preços formados nos mercados internacionais, 
oscilando ao sabor da oferta e demanda. Além disso, suas importações centravam-
se em produtos comparativamente mais caros. Dessa forma, seus esforços 
produtivos tinham pouca possibilidade de permitir maiores avanços rumo ao 
desenvolvimento, porque também impediam o avanço da difusão tecnológica.
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1.3 Deterioração dos termos de troca

Por outro lado, a tendência a um crescimento mais lento da demanda por 
produtos primários deveria se acentuar à medida que produtos com novas 
tecnologias substituíssem os antigos e a necessidade de matéria-prima para produção 
desses, ocorrendo a substituição de matérias-primas naturais por matéria-prima 
sintéticas produzidas nas economias centrais. Soma-se a isso a adoção de políticas 
protecionistas, limitando o mercado das exportações dos produtos primários da 
periferia. Assim, os produtos dos países subdesenvolvidos estavam sujeitos à alta 
elasticidade-preço e baixa elasticidade-renda (lembre-se da microeconomia). 
Ocorreria, dessa forma, a deterioração dos termos de troca ou das relações de troca.

Relações de troca: relação entre os preços de exportação e os preços 
de importação de um país. O índice que mede essa relação, geralmente 
calculado por meio dos índices dos preços das exportações e das 
importações, reflete a posição de cada país em termos de seu poder de 
compra em âmbito internacional. Se os preços das exportações sobem 
mais rapidamente do que os preços das importações (ou vice-versa), 
significa que que há melhora nas relações de troca. Quando ocorre 
o inverso, isto é, quando os preços das importações sobem mais, há 
uma queda na relação de trocas, sendo essa situação em economia 
denominada “deterioração das relações de troca”. Em geral, calcula-
se a evolução das relações de troca de acordo com a fórmula: Preço x 
exportações / Preço x importações, isto é, tomando-se os respectivos 
índices (a partir de um ano-base = 100), dividindo um pelo outro e 
multiplicando por 100. Dessa forma, quanto maior o resultado (índice), 
maior o valor dos produtos importados em relação aos produtos 
exportados, conforme Tabela 1.1. Então, sempre será necessário 
aumentar as exportações para manter o mesmo nível de importações.
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Tabela 1.1 | Relações de troca exportações/importações brasileiras

Fonte: Sandroni (1999, p. 519).

Exemplificando, no Brasil, depois da crise econômica de 1929, os preços de 
nossas exportações (lideradas pelo café) caíram acentuadamente, enquanto os de 
nossas importações aumentaram (de maneira suave nos primeiros anos e acentuada 
nos anos finais da década de 1930), conforme podemos visualizar na tabela 1.1. O 
índice de relações de troca diminuiu 63% (100-37) entre 1929 e 1939. A queda 
na relação de troca se acentua na segunda metade da década, pois, embora em 
certa medida os preços das exportações deixassem de diminuir e se estabilizassem 
a partir de 1935, o preço das importações aumentou expressivamente a partir 
daquela data até o final da década.

O mesmo processo se refletia no mercado de trabalho, sendo que os trabalhadores 
dos países centrais mais produtivos e mais organizados conseguiam conquistar 
aumentos reais de salário, absorvendo uma fatia dos ganhos de produtividade 
e, os trabalhadores dos países periféricos, em excesso no mercado, com baixa 
qualificação, menos produtivos e pouco organizados, tinham baixos salários e não 
conseguiam ampliar sua fatia sobre os pequenos ganhos de produtividade. Esse 
processo nos países em desenvolvimento contribuía para a concentração de renda.

Em resumo, observa-se que o subdesenvolvimento depende, 
para a CEPAL, em primeiro lugar, da estrutura interna dos 
periféricos [...] e, em segundo lugar, o subdesenvolvimento 
depende das relações comerciais com o centro. [...] Diante desse 
quadro, a CEPAL conclui que as economias ditas periféricas, se 
deixadas ao sabor das livres forças de mercado externo, nunca 
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A solução apresentada pela CEPAL como forma de superar o subdesenvolvimento 
seria ter um projeto de desenvolvimento que tivesse a industrialização como foco, 
que incluísse a reforma agrária e que conseguisse evitar a evasão da produtividade, 
tendo o Estado como articulador do processo. A proposta central é reverter o eixo 
básico da economia de uma economia voltada para fora, para uma economia 
voltada para dentro, que buscasse promover a industrialização voltada para o 
mercado interno.

Nesses termos, a CEPAL sugere a decidida participação do Estado na economia, 
enquanto principal promotor do desenvolvimento, pois a ele caberia elaborar 
e implementar as políticas necessárias para promover o progresso técnico, o 
aumento da renda nacional, da produtividade e assim evitar também a deterioração 
dos termos de troca. Essa intervenção do Estado deveria ocorrer de maneira 
incisiva sobre o mercado, pois o Estado atuaria também como agente produtivo, 
provendo a necessária infraestrutura à expansão industrial, e também forneceria os 
fundos financeiros necessários para as novas atividades prioritárias.

Ainda em relação às fontes de financiamento desse projeto, a CEPAL propunha 
o recurso ao capital estrangeiro (ou à “poupança externa”), pois esse teria condições 
de ampliar os investimentos, atuando também no financiamento direto ao setor 
público e possibilitando a captação via colocação de bônus do tesouro brasileiro 
no mercado internacional.

De fato, a CEPAL se opunha ao capital estrangeiro sempre que esse 
implicasse numa monopolização do mercado. Por outro lado, como os países 
subdesenvolvidos tinham a sua estrutura produtiva incompleta, era aceitável a 
participação de capital estrangeiro para ajudar a implantar a indústria (de bens 
de capital, de insumos básicos e de bens de consumo). O capital estrangeiro era 
necessário devido à insuficiência de capital nacional necessário para promover a 
industrialização plena da economia brasileira.

sairão do atoleiro de subdesenvolvimento, permanecendo 
essencialmente agrárias, voltadas para o mercado externo, 
com o baixo nível de integração e de expansão industrial, com 
altas margens de desemprego, com problemas crescentes de 
balanço de pagamentos (uma vez que o grosso da demanda de 
bens industriais precisa ser atendida com importações cada vez 
mais caras) e, finalmente, com a transferência para o exterior 
dos incrementos de produtividade (MANTEGA, 1991, p. 39).
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Deve-se destacar que a CEPAL sofreu muitas críticas, em especial pelo fato de não 
ter aprofundado a análise da natureza das relações de classe do modo capitalista, do 
real entendimento sobre o subdesenvolvimento e o papel do Estado na promoção 
da melhor distribuição do investimento e do desenvolvimento, de tal forma que:

Falta, porém, uma explanação detalhada de como se difundiria 
a riqueza e o bem-estar para toda a população, levando a crer 
que isso deveria efetivar-se de forma automática e espontânea, 
como se fosse uma decorrência inevitável da industrialização, 
do aumento do emprego urbano e da produtividade que a 
acompanhariam. O subdesenvolvimento nada mais é, portanto, 
do que a ausência de capitalismo e não o seu resultado. 
Persiste, no entanto silêncio a respeito da luta de classes ou 
das possíveis contradições entre a burguesia industrial e o 
proletariado, as duas classes fundamentais do novo modo 
de produção que se propõe consolidar. Na ausência da luta 
de classes, cabe ao Estado promover o desenvolvimento 
enquanto principal nacionalizador da economia, alocando os 
recursos, protegendo a indústria local, enfim, planejando uma 
nova estrutura econômica nacional num grau muito superior 
de eficiência e desempenho (MANTEGA, 1991. p. 32).

O que se verificou em relação aos feitos que sofreram influência da CEPAL, ao 
menos no histórico da economia brasileira, foi:

- O Estado tornou-se o empreendedor e modernizador;

- adiou-se a luta de classes;

- as estratégias de desenvolvimento se voltaram para abastecer o mercado 
interno (para dentro);

- as condições sociais do grosso da população pioraram com a concentração 
de renda;

- a tese deterioração do termo de intercâmbio (troca) confrontou diretamente 
a teoria tradicional das vantagens comparativas e destacou as diferenças e 
impactos do intercâmbio desigual;

- seus pesquisadores forneceram roupagem à ideologia da afirmação nacional, 
que se traduziu em Planos de Desenvolvimento;
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Pode a discussão sobre desenvolvimento versus 
subdesenvolvimento da CEPAL ser aplicada na análise das 
economias atuais?

Em termos de aprofundamentos no nacional-desenvolvimentismo nos anos 
1950, dois grandes expoentes da CEPAL irão contribuir para a análise e construção 
de propostas para superar o subdesenvolvimento nos países latino-americanos. 
São eles: Ragnar Nurkse e Gunnar Myrdal. Vamos conhecer, na próxima seção, um 
pouco das propostas cepalinas desses dois teóricos.

1. A economia política desenvolveu seu corpo teórico com 
várias vertentes. Nesse sentido, apresente os principais 
precursores da nova economia política e suas preocupações.

2. Quais os argumentos utilizados pelo protecionismo para 
impor barreiras ao ingresso de produtos estrangeiros?

- os planos obtiveram êxito no quesito crescimento e acumulação, mas 
o mesmo não pode ser dito sobre a dependência externa e as questões 
sociais do país.
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Seção 2

Nurkse e Myrdal: entre a pobreza e o sentido do 
capitalismo

Introdução à seção

Nos anos 1950, os países da América Latina ainda estavam em fase de 
construção do capitalismo industrial. Dessa forma, a preocupação com o tipo de 
estrutura produtiva que se constituía, bem como seu impacto sobre a estrutura 
socioeconômica dos países a longo prazo, justifica-se porque entender esse 
processo era condição necessária para realizar o planejamento necessário para 
transpor o estado de subdesenvolvimento.

Nesse sentido, Nurksevai se concentra na questão do circulo vicioso da 
pobreza, buscando pontuar porque a economia capitalista tende a manter países 
no subdesenvolvimento e na pobreza. Myrdal busca fazer uma interpretação mais 
positiva do capitalismo e seus impactos sobre o subdesenvolvimento. Vamos 
conhecer um pouco mais destes dois teóricos.

2.1 O pensamento de Ragnar Nurkse

A preocupação principal de Nurkse era a escassez de capital observada nos 
países periféricos que, em sua opinião, era a principal responsável pela falta de 
dinamismo dessas economias.

Para Nurkse a população da periferia usufruía de um baixo 
nível de renda, que era quase inteiramente consumida em suas 
necessidades básicas, pouco sobrando para a poupança e, 
consequentemente, para novos investimentos. Por sua vez, a 
baixa margem de investimentos representava pouco progresso 
técnico e modesto crescimento da produtividade, resultando 
num baixo ritmo de acumulação, que equivalia a um baixo 
nível de renda (MANTEGA, 1991, p. 49).
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Portanto, a escassez de capital nos países periféricos conduziria não apenas à 
baixa produtividade e à pouca renda, como também a um baixo poder de compra da 
população e a um mercado que limitava a expansão industrial. Para romper o círculo 
vicioso de escassez de capital e superar os problemas de mercado, Nurkse sugere, em 
primeiro lugar, a implementação de ondas recorrentes de progresso industrial.

Essa onda seria composta por ações combinadas de investimentos que 
ocorreriam ao mesmo tempo, sendo que um gerava mercado para o outro, 
implicando num efeito multiplicador que se espalharia pela economia e beneficiaria 
diferentes tipos de indústrias. O articulador e iniciador desse processo seria o 
Estado, conforme também era indicado pela CEPAL. E ainda sugeria que houvesse 
uma sincronização entre o capital externo e interno, a fim de viabilizar a poupança 
necessária para financiar os investimentos.

Ragnar Nurkse, nascido em Karu, Rapla County, Estônia, em 5 de outubro 
1907, tornou-se especialista em desenvolvimento econômico nos Estados 
Unidos, país para o qual migrou em 1940, depois que em 1934 e 1935, 
quando trabalhava no Serviço de Inteligência Econômica da Liga das 
Nações, seu país foi invadido pelos nazistas. Em Princeton, tornou-se 
cidadão dos EUA. Foi professor da Universidade de Columbia, em Nova York, 
de 1945 até sua morte, em 1959. Ele argumentou que o crescimento real 
depende de muitos fatores, especialmente do investimento sincronizado 
em uma ampla área de indústrias diferentes. Ele seguiu a tese de Paul 
N. Rosenstein-Rodan e antecipou muito das ideias de Sir William Arthur 
Lewis (1915-1990), destacando o papel crucial da poupança e formação 
de capital no desenvolvimento econômico, de modo que a ausência 
de microcrédito impediu o desenvolvimento do terceiro mundo. Esse 
problema Nurkse chamou de círculo vicioso do subdesenvolvimento ou 
círculo vicioso da pobreza. Sua exposição no livro Problemas da formação 
de capital nos países em desenvolvimento é expressa pelo raciocínio 
encadeado de tal forma que: se um país é pobre, não tem nenhuma 
capacidade de poupança =>Um país sem capacidade de poupança não 
pode ter capacidade de reinvestir =>Sem investimentos, a produtividade 
nacional não aumenta=> Sem o aumento da produtividade, não se pode 
aumentar a riqueza do país => Como país pobre permanecerá pobre, a 
menos que obtenha o financiamento de outros países.

Outro problema apontado por Nurkse, que também é um empecilho às 
economias subdesenvolvidas, refere-se à tendência a adotar um padrão de imitação 
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do consumo dos países desenvolvidos. De fato, nesses termos acabam importando 
muitos produtos até que sua estrutura produtiva seja condizente com esse novo 
padrão, mas ainda há a questão da renda que não é igual, implicando num esforço 
de consumo. Esse padrão consumista ignora as reais condições econômicas e 
sociais vigente nos países subdesenvolvidos. E ainda tal padrão é difundido pelos 
grandes oligopólios e monopólios com atuação em escala mundial. Pode-se 
adiantar que no Brasil, nos anos 1950, já havia mercado e condições estruturais 
para se avançar na implantação de um setor de bens de consumo duráveis.

Pode-se dizer que Nurkse colaborou para difundir a ideias da CEPAL, ao mesmo 
tempo que destacou a necessidade de atentar para os condicionantes internos do 
desenvolvimento e aos fatores não econômicos que também devem ser apresentados 
nas análises sobre o tema, embora tenha avançado pouco nesse assunto.

2.2 O pensamento de Gunnar Myrdal

Gunnar Myrdal supunha que o livre jogo do mercado era prejudicial aos países 
subdesenvolvidos, logo também era contrário ao livre comércio e atribuía a ele o 
atraso nos países periféricos. Myrdal sugere que, para se acabar com as desigualdades 
e conseguir alcançar o desenvolvimento, seria preciso o aparecimento de 
um Estado Nacional, que se encarregasse de realizar as modificações políticas 
necessárias que levariam os países ao desenvolvimento.

Gunnar Karl Myrdal (1898-1987): economista, sociólogo e político 
sueco, especializado em estudos sobre populações marginalizadas e 
países subdesenvolvidos. Desenvolveu a análise das antecipações e 
introduziu os conceitos ex-ante e ex-post, para distinguir, na análise de 
um processo econômico delimitado no tempo, as ações projetadas no 
início do período (ex-ante) e aquelas adotadas no fim do período (ex-
post). A partir desse raciocínio, Myrdal chega a uma definição dinâmica 
da igualdade keynesiana entre poupança e investimento. Para ele, essa 
igualdade é temporalmente realizada, isto é, ocorre entre um momento 
ex-ante e um momento ex-post.
Ao estudar a economia dos países subdesenvolvidos, Myrdal criou a 
teoria da causação circular, segundo a qual o círculo vicioso do atraso 
e da pobreza pode ser rompido pela aplicação planejada de reformas 
econômicas.
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Para isso, seria preciso implementar políticas de integração nacional, fomentando 
um espírito nacionalista e cooptando massas, não as jogando contra os países ricos, 
mas, sim, fazendo-as enxergar neles cooperadores de seu desenvolvimento, pois 
eles participariam desse processo através de empréstimos. Cabia ao nacionalismo 
um papel de unificação e coesão interna.

Para Myrdal, seria necessário criar um Estado de bem-estar onde se privilegiaria 
a qualidade de vida da população, de maneira que o Estado funcionasse como 
tutor desse processo, fazendo com que o capitalismo se tornasse bonzinho e não 
selvagem como na Revolução Industrial, em que o objetivo é o lucro.

Portanto, o nacionalismo que Myrdal propunha teria de ser racional, equilibrado 
e voltado para a solidariedade internacional. O motor do desenvolvimento vem da 
mobilização das forças internas que nos regimes democráticos podem substituir 
as instituições políticas atrasadas pelo moderno. Dessa forma, as massas podem 
organizar-se para reivindicar melhores condições de vida, pressionando os 
empresários para elevar a produtividade dos empreendimentos econômicos.

Dessa forma, o “Estado Opressor”, que imperava no estágio 
pré-capitalista, foi sendo substituído pelo “Estado de Bem-
Estar” das modernas democracias capitalistas. E, no momento 
em que as massas vão sendo integradas nos benefícios do 
progresso “não há mais exploração”. Em resumo, o conflito 
social deveria arrefecer à medida que o capitalismo se tornasse 
mais avançado, desembocando no “Estado do Bem-Estar”. Há 
similitude entre a concepção de Myrdal sobre a dinâmica do 
capitalismo e os trabalhos de Celso Furtado sobre o mesmo 
assunto (MANTEGA, 1991, p. 56).

Pode-se dizer que, embora Myrdal pregasse um Estado mais conciliador, havia 
no Brasil uma corrente autoritária que agia em revoltas e golpes contra o poder 
estabelecido. Assim, na década de 1950, tentativas de golpes de Estado contra 
as instituições democráticas em vigor (sufrágio universal, legislativo atuante, 
poder dos partidos etc.), a deposição de Getúlio Vargas em 1954, a tentativa de 
impedir a posse de Kubitschek em 1956, refletem o fato de que havia uma parcela 
considerável da burguesia e de seus intelectuais que eram favoráveis a um regime 
político mais autoritário.

Quanto à luta de classes, ela existia de maneira convergente de interesses, 
levando a uma colaboração social entre as duas classes mais expressivas do 
capitalismo: a burguesia industrial e os trabalhadores. No país, as expressões 
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políticas e econômicas dessa época serão refletidas pelas instituições, comissões 
e planos, conforme veremos nas próximas linhas.

Faça uma pesquisa da internet, analise as propostas de Nurkse 
e Myrdal, verifique qual delas se adequa melhor à realidade 
do governo Vargas e procure fundamentar sua escolha.

2.3 O Instituto Superior de Estudos Brasileiros– ISEB

O ISEB foi criado em 1955, visando reunir os pensadores da economia 
brasileira em uma escola que tivesse objetivo de trabalhar em um mesmo 
projeto de desenvolvimento, independente das diferenças teóricas e políticas 
desses. Dessa forma, procurava consolidar o pensamento em torno do nacional-
desenvolvimentismo. Esta ideia surgiu da observação de que todos os teóricos 
convidados a participar tinham em comum a necessidade de romper as amarras 
externas e unir forças a favor do progresso nacional. O interesse situacional na 
transformação social do país levava todos a proporem a necessidade de expansão 
das forças internas materiais de produção.

O método utilizado para análise do desenvolvimento brasileiro foi denominado 
faseológico. Por esse método, entendia-se que o desenvolvimento ocorria numa 
sucessão de fases progressivas, na qual a fase vigente anunciaria a fase subsequente, 
que deveria ser uma etapa mais avançada da história da sociedade.

ISEB — Instituto Superior de Estudos Brasileiros: Instituto público criado 
em 4/7/1955 pelo decreto-lei nº 57 608. Surgiu como uma espécie 
de sucessor do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política 
(Ibesp), formado em 1953 pelo chamado Grupo de Itatiaia, composto 
por Hélio Jaguaribe, Álvaro Vieira Pinto, Cândido Mendes, Alberto 
Guerreiro Ramos, Nélson Werneck Sodré e Roland Corbisier. O ISEB 
subordinava-se diretamente ao ministro da Educação e Cultura, embora 
gozasse de “autonomia administrativa e plena liberdade de pesquisa, 
de opinião e de cátedra”, segundo seu regulamento geral. Compunha-
se inicialmente de três órgãos principais: o conselho consultivo, 



O Nacional-Desenvolvimentismo

U1

36

constituído por cinquenta membros designados pelo ministro da 
Educação e Cultura, escolhidos entre “cidadãos representativos dos 
diversos ramos do saber ou da ação, relacionados com os estudos ou as 
atividades sociais, econômicas e políticas do país”; o conselho curador, 
órgão diretivo, com oito membros também designados pelo ministro; 
e a diretoria executiva, encarregada de executar as deliberações do 
conselho curador, exercida por um diretor eleito pelo conselho curador 
e escolhido entre seus membros.

De acordo com a união de forças e empregando o método faseológico, o ISEB 
segue a cartilha cepalina, de tal forma que: 

Em outras palavras, assumia-se a proposta da CEPAL de 
concentrar os reforços no desenvolvimento “para dentro”, 
o que implicava contrariar seja o imperialismo, ligado à 
exportação de produtos primários, seja os interesses dos 
setores dominantes arcaicos (dedicado à agricultura de 
exportação) a ele vinculados. Sob essa ótica, agrupavam-se, 
de um lado, as forças progressivas, formadas pela burguesia 
industrial, juntamente com os trabalhadores (rurais e urbanos), 
cujas condições de vida deveriam elevar-se com a maior 
industrialização e, do outro lado, as “forças mais retrógradas 
do país”, formadas pela “burguesia latifundiárias”, pelo “setor 
mercantil da burguesia urbana” e pela “pequena burguesia 
radical”, esta última, como de costume, bastante representada 
no seio da Forças Armadas (MANTEGA, 1991, p. 59).

Entre os pesquisadores, destaca-se Hélio Jaguaribe. Para ele, o regime semifeudal 
que prevalecia no país restringia o mercado de consumo, prejudicando o consumo 
de produtos industriais ao mesmo tempo que a distância dos centros urbanos fazia 
com que os alimentos chegassem com custos maiores aos centros de consumo.

Para superar tal problema, é necessário um projeto que seja liderado por uma 
classe de revolucionários intelectuais. No Brasil tal classe seria representada pela 
burguesia nacional que coordenada pelo Estado fomentaria o nacional-capitalismo 
difundindo-o para toda a economia.

Em sua visão, a luta de classe que surgiria através das diferenças e conflitos 
sociais seria amenizada pelo benefício que o grosso da população obteria com 
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a ação dos empreendedores. Porém, no interior de cada classe ainda haveria 
conflitos entre aqueles que prefeririam não avançar (estáticos) e aqueles que 
propunham mudanças imediatas (dinâmicos). O ISEB procurava concentrar forças 
contra os inimigos de desenvolvimento.

Depois dessa época assume a ala mais radical, capitaneada por 
Nelson Sodré, Ignácio Rangel e outros que, a despeito de se 
distinguir dos seus processadores mais conservadores em vários 
aspectos, mantêm com eles concordâncias fundamentais. Em 
outras palavras, naquele momento histórico pelo qual passava a 
sociedade brasileira do final da década 50, a burguesia industrial 
e o proletário estariam na mesma trincheira, porque suas 
contradições tornavam-se secundárias quando comparadas 
com as que ambas tinham em relação aos latifundiários feudais 
e outras classes arcaicas (MANTEGA, 1991, p. 59).

No final dos anos 1950, o país já tinha uma estrutura industrial que permitia 
a exploração da mais-valia como forma de valorização do capital industrial. Por 
outro lado, atribuíam-se as condições de exploração, representadas pelo baixo 
nível de vida e concentração de renda, ao latifúndio a condição de agroexportador 
e as forças políticas coloniais que insistiam em manter o país como parceiro pobre 
do desenvolvimento mundial. Assim, em períodos posteriores, outros planos serão 
gestados, agora consolidando o Estado como articulador do desenvolvimento 
econômico brasileiro, conforme veremos nas próximas linhas.

1.  A preocupação principal de Nurkse era a escassez de 
capital observada nos países periféricos que, em sua 
opinião era principal responsável da falta de dinamismo 
dessas economias. Para esse autor, a população da 
periferia usufruía de um baixo nível de renda, que era quase 
inteiramente consumida em suas necessidades básicas, 
pouco sobrando para a poupança e, consequentemente, 
para novos investimentos. Nesse sentido, qual a proposta 
de Nurkse para o problema?
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2. Gunnar Myrdal supunha que o livre jogo do mercado era 
prejudicial para os países subdesenvolvidos, logo também 
era contrário ao livre comércio e atribuía a ele o atraso nos 
países periféricos. Myrdal sugere que, para se acabar com 
as desigualdades e conseguir alcançar o desenvolvimento, 
seria preciso o aparecimento de um Estado Nacional. Quais 
as características desse Estado?
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Seção 3

Os planos estatais: CMBEU, BNDE-CEPAL e 
plano de metas

Os projetos políticos de desenvolvimento foram sendo criados buscando 
integrar a sociedade civil e o Estado para inspirar confiança e aceitação pela maior 
parte da sociedade brasileira. Historicamente, esse período será conhecido como, 
de maior concentração de capital com relativa liberdade política e sindical. O 
discurso nacional-desenvolvimentista foi utilizado nos governos Vargas (1951-54) e 
Juscelino Kubitschek (1956-61).

Em linhas gerais, as promessas de melhoria de vida para o grosso da população 
não se concretizaram e assistiu-se a uma ampla penetração de capital estrangeiro 
que se implantou na estrutura produtiva do país, criando uma estrutura oligopólica 
e ditando regras em vários setores e no mercado nacional.

Dessa forma, tornou-se incompleta a proposta de desenvolvimento 
apresentada até então. Buscava-se entender em que ponto as propostas falharam. 
Para compreender melhor, devemos estudar os planos de desenvolvimento 
apresentados ao país; então, vamos a eles.

3.1 Comissão mista Brasil-Estados Unidos – CMBEU (1951-53)

Em seu relatório, a comissão mista identificou a situação econômica do país 
como resultado de obstáculos que tinham suas raízes no sistema de tradição 
agrícola devastadora e feudal nos atos especulativos do comércio e sistema de 
governo paternalista. Também atribuíam aos hábitos de consumo o excesso de 
importações que permitiam atender às necessidades, mas não beneficiavam a 
implantação de um processo industrial mais complexo no país. Dessa forma, a 
comissão mista propõe os seguintes objetivos para um programa prioritário:

A – Eliminação dos pontos de estrangulamento que impedem 
ou dificultam a distribuição da produção existente, ou resultam 
da subutilização dos recursos produtivos. B – Remoção de 
obstáculos à maior expansão da produção agrícola, mineral e 
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florestal, assim como a ampliação de fábricas existentes ou 
a instalação de novas. C – Integração do mercado interno 
em virtude de um sistema mais eficiente de conexões inter-
regionais que favorecerão a especialização e produção em 
larga escala. D – Descentralização da indústria, propiciando 
distribuição mais equilibrada do poder econômico e aliviando 
o congestionamento dos presentes centros industriais 
(MANTEGA, 1991, p. 68).

Dessa forma, os 41 projetos de investimentos apresentados procuravam atender 
aos setores de transportes rodoviários, energia elétrica, navegação costeira, portos 
e estradas de rodagem. O problema era encontrar recursos para financiar tais 
projetos. Devido à insuficiência de poupança interna recorreu-se ao financiamento 
via poupança externa. Os projetos da comissão foram elaborados no sentido de 
atrair capitais estrangeiros.

Comissão Mista Brasil-EUA: organismo criado em 1950 e instalado em 
1951, tinha por objetivo estudar os problemas básicos da economia 
brasileira e propor projetos para o desenvolvimento do país, cujo 
financiamento seria realizado por bancos dos Estados Unidos. A 
prioridade seria dada aos setores de energia, transporte e agricultura, 
considerados pontos críticos para o desenvolvimento econômico do 
país. Participaram da comissão Roberto de Oliveira Campos, Ari Torres, 
Glycon de Paiva, Lucas Lopes, Valentim Rebouças e José Soares Maciel 
Filho. Todos esses técnicos foram transferidos para o BNDE (criado em 
1952) com a dissolução da comissão mista em 1953.

A comissão indicou que a política cambial brasileira, que até 1953 tinha taxa 
de câmbio fixa, era um obstáculo para a atração de capital estrangeiro porque a 
sobrevalorização da moeda deprimia o valor dos investimentos em dólares que 
entravam no país. Por outro lado, a taxa de câmbio era responsável pelo aumento 
das exportações de matéria-prima, equipamentos e combustíveis estrangeiros, 
desestimulando o investimento no exterior.

A comissão avançou em relação a CEPAL em propor projetos de investimentos 
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que atendiam às necessidades de acumulação de capital industrial no país. Porém, 
em linhas gerais, as ideias da CEPAL foram o ponto de partida da comissão mista e 
ambas tinham afinidades. Alguns projetos da comissão não foram implantados porque 
financiadores, em especial norte-americanos, não enviaram1 os recursos prometidos.

3.2 Grupo misto BNDE-CEPAL (1953-55)

O Banco de Desenvolvimento Econômico (BNDE) foi criado em 1952 e tinha 
como objetivo ser uma agência financiadora de investimentos para projetos 
voltados para ao desenvolvimento industrial brasileiro. Nessa primeira etapa, os 
projetos financiados estavam ligados à melhoria da infraestrutura, e, a partir de 
1955, os recursos foram direcionados também para os investimentos privados. 
O grupo identificou nos condicionantes internos do processo de acumulação o 
principal entrave para o desenvolvimento, de tal forma que:

1 A promessa de crédito feita pelo governo Truman, de 500 milhões de dólares, não foi 
cumprida pelo governo republicano Eisenhower, que assumiu a presidência dos Estados 
Unidos em 1953.

Nessa direção, os fatores estratégicos que determinam o 
crescimento econômico do país giravam em torno de três 
variáveis: a) o esforço interno de poupança; b) as modificações 
nas relações de preços de intercâmbio e c) a entrada líquida de 
recursos internos (MANTEGA, 1991, p. 71).

Grupo misto de estudos BNDE-CEPAL: criado em 1953 para estudar 
a aplicação à economia brasileira dos métodos de planejamento e 
propostas elaboradas pela CEPAL. Formado por técnicos do BNDE e da 
CEPAL, sob a presidência de Celso Furtado, o grupo realizou análises da 
situação financeira, dos gargalos do desenvolvimento, para direcionar 
os investimentos no sentido de superá-los. Os resultados desse relatório 
serviram de base para a elaboração do Plano de Metas de Juscelino 
Kubitschek. As atividades desse organismo foram encerradas em 1957.
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Uma das apostas do grupo para promover o crescimento econômico era o 
aumento da produtividade física da força de trabalho, o que dependia da acumulação 
de capital e progresso técnico. Dessa forma, era necessário aumentar a taxa de 
investimentos, o que requer crescimento da poupança, sendo necessário contar 
com o capital estrangeiro para complementar a poupança interna. Isso, segundo 
o grupo, seria aceitável pela população, mesmo com um discurso nacionalista, 
porque permitiria que a população mantivesse seu padrão de consumo.

3.3 O Plano de Metas (1956-61)

O plano foi desenvolvido pela comissão mista e pelo grupo BNDE-CEPAL. Em 
linhas gerais, confirmaram-se as áreas prioritárias da economia brasileira a serem  
contempladas com maior volume de investimentos do estado.

Os setores de energia e transporte, insumos básicos, continuam como pontos 
estratégicos e necessários para promover as condições para a acumulação 
industrial. Desta forma, mobilizou-se o setor privado e estatal, formando o chamado 
tripé da economia capital nacional – estrangeiro e estatal, num extenso programa 
de incentivo com volume enorme de recursos.

De acordo com o BNDE, em dados apresentados no IV Exposição sobre o 
Programa de Reaparelhamento Econômico, os valores dos investimentos 
estimados foram (em bilhões de Cr$ exceto os valores de importados que estão 
em milhões de US$).

Tabela 1.2 | Previsão de investimentos do Plano de Metas

Fonte: Lessa (1983. p. 35).

Setor
Bens e serviços 
produzidos no 

país

Bens e serviços 
importados

Investimento 
Total

% do total

Energia 110 862,2 154,3 43,4%

Transportes 75,3 582,2 105,3 29,6%

Alimentação 4,8 130,9 11,5 3,2%

Ind. de Base 34,6 742,8 72,7 20,4%

Educação 12 - 12 3,4%

TOTAL 236 2318,5 355,8 100%
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Plano de Metas: denominação dada ao plano de desenvolvimento 
econômico e social dotado durante o governo de Juscelino Kubitschek 
(1956-1960) e que se caracterizou pelo estabelecimento de metas 
que deveriam ser alcançadas nos planos econômico, social e de 
infraestrutura elaborados durante seu governo.

O plano era remanejar recursos, canalizando-os para o prosseguimento e 
ampliação da escala de acumulação industrial, com a coordenação do Estado, 
atuando em duas frentes: a) na coordenação e integração dos vários setores da 
economia, identificando os gargalos da infraestrutura e lacunas na estrutura produtiva 
para as quais seria necessário desenvolver empresas estatais; b) no incentivo direto à 
produção privada, por meio da criação de linhas especiais de crédito, na concessão 
de financiamentos via BNDE a longo prazo e com juros subsidiados para compra 
de máquinas, equipamentos e insumos e, quando estes fossem importados, haveria 
prática de taxa e condições comerciais facilitadoras do processo.

O Estado assumia os setores menos lucrativos da economia, 
que exigiam enormes montantes de capital e longos prazos de 
maturação, como fazia tudo ao seu alcance para baratear os 
custos de mão de obra (baixar o custo da alimentação) e baratear 
os custos de capital constante. Enfim, tratava-se de elevar a 
escala de valorização do capital por todos os meios disponíveis. 
Para gerir e orientar os estímulos diretos ao setor privado foram 
criadas entidades administrativas, formadas por representantes 
das principais instituições estatais e empresariais, incumbidas 
de formular a política de desenvolvimento de cada atividade 
industrial (MANTEGA, 1991, p. 73).

Desse processo, surgiram os grupos GEIA, o GEICON e as Lei nº 2.145/54 e 
instrução 113 da SUMOC, além das diversas instruções enviadas à CACEX. Dessa 
forma, o plano reforçava as atitudes tomadas nos governos anteriores, no sentido 
de facilitar ao máximo seu acesso à economia brasileira, não somente em termos 
de empréstimos ou financiamentos, como também sob a forma de investimentos.

Durante a vigência do plano, muitas empresas e negócios estatais foram criados; 
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destacam-se:

• no setor siderúrgico: investimentos na Companhia Siderúrgica Nacional e na Belgo-
Mineira (capital misto), com crescimento de 80% na produção extrativa mineral;

• no setor de combustíveis: criação em 1953 da Petrobrás;

• no setor de comunicações: criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações 
– Embratel, em 1965;

• no setor energético: investimentos na criação da Eletrobrás – Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A em 1962, com duplicação da produção;

• na saúde: aumento em 70% dos leitos em hospitais;

• na educação: investimentos na educação profissionalizante (a exemplo do 
CEFET) e criação da Universidade Nacional de Brasília (UnB), em 1962, que 
adotou como ensino o pioneiro sistema de créditos;

• na agricultura: expansão da fronteira agrícola – menor crescimento do plano (40%);

• na moradia popular e saneamento básico  – investimentos concentrados na 
região Sudeste;

• na transportes: investiu na melhoria e ampliação do sistema ferroviário com a 
construção de grandes rodovias, a exemplo da Belém-Brasília.

• Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA): organismo criado 
pelo governo brasileiro em 1956. Planejou a implantação da indústria 
automobilística no país, estudando incentivos governamentais e 
outras medidas que favorecessem esse objetivo.

• Dentro do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, foram 
fundados três grandes estaleiros (Ishibrás, Verolme e Mauá), além 
de outros de médio e pequeno portes. A terceira etapa desse plano 
compreendeu o estímulo às indústrias de bens de capital, inclusive a de 
construção naval, com a criação do Fundo da Marinha Mercante (FMM) 
e do Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval (GEICON).

• A Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) fez uma 
reforma cambial da qual fez parte a instrução 113, por que permitiu e 
regulamentou importação de bens de capital sem cobertura cambial 
pelas firmas estrangeiras.
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Essas medidas adotadas em especial em relação ao setor externo levaram ao 
ingresso maciço de capital estrangeiro na economia. Principalmente sob a forma de 
empréstimos e financiamento direto nas plantas produtivas em áreas estratégicas, 
essas empresas foram atraídas pela alta lucratividade dos empreendimentos 
nascentes. Mas pode-se dizer que a política econômica brasileira dos anos 1950 teve 
como pontos positivos a emergência das análises mais sistemáticas e aprofundadas 
da economia brasileira, pois os seus pesquisadores estavam diretamente interessados 
e comprometidos com as transformações em curso no país.

Pesquise e verifique se o Plano de Metas teve impacto sobre a 
questão social e procure entender porque tal situação ocorreu.

Por outro lado, as críticas surgiam em torno do grande avanço do capital 
estrangeiro sobre a economia e sobre o excesso da intervenção estatal, que 
assustavam o empresariado nacional nascente, devido, em parte, às políticas 
populistas do governo.

Assim, a produção capitalista se consolidou no Brasil nos anos 1950, porém 
os frutos do desenvolvimento não foram colhidos pelo grosso da população; 
surgiram problemas de concentração de renda, que ampliaram as diferenças entre 
as classes e agravaram as condições de vida de parte da população.

Em especial, a valorização do capital foi o grande de ganho do Plano de Metas, 
sendo que o bem-estar da população coletividade ficou num segundo plano. Com 
o Golpe Militar de 1964, a deterioração das condições de vida dos trabalhadores 
piorou, evitando que o plano fizesse o que havia prometido: a socialização da 
riqueza. Assim, a inclusão dos parceiros da burguesia capitalista que abriu as portas 
ao capital estrangeiro permitiu o aumento da lucratividade, porém isto ocorreu em 
detrimentos das condições sociais.

Por outro lado, isso também fez com que se atendesse aos interesses da 
nação pelo aumento e melhoria das condições de vida, num momento em que 
a industrialização avançava sobre uma economia ainda iniciante, com muito para 
ser construído.

Porém, para garantir que houvesse uma melhoria, um salto preciso, era 
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necessário que os governantes tivessem um conhecimento mais profundo sobre 
a interdependência dos setores, pois cada setor de produção poderia gerar pontos 
de estrangulamento ou de expansão urbana e industrial.

Dessa forma, uma das críticas que se faz é que o plano concentrou os 
investimentos nas regiões centro-sul, deixando uma parte do país sem atendimento. 
E a continuidade do processo de desenvolvimento necessitava encontrar outro 
caminho ou outro método que permitisse continuar ampliando os níveis de 
desenvolvimento do país, sejam pautados na industrialização ou nas novas 
fronteiras dos mercados capitalistas. Para entender quais os passos, na unidade 2, 
estudaremos o modelo de substituição de importações.

3.4 Comissão mista Brasil-Estados Unidos – CMBEU (1951-53)

Em seu relatório, a comissão mista identificou a situação econômica do país 
como resultado de obstáculos que tinham suas raízes no sistema de tradição 
agrícola devastador e feudal nos atos especulativos do comércio e do sistema de 
governo paternalista. Também atribuíam aos hábitos de consumo o excesso de 
importações, que permitiam atender às necessidades, mas não beneficiavam a 
implantação de um processo industrial mais complexo no país.

1. Em linhas gerais, as promessas de melhoria de vida para 
a maioria da população não se concretizaram durante o 
governo Vargas e o Plano de Metas, em parte porque os planos 
não contemplavam medidas específicas sobre a questão 
da renda. Para compreender o que os planos propunham, 
é necessário entender qual o diagnóstico que eles faziam 
para a economia do país. Explique qual foi o diagnóstico do 
CMBEU para o país.

2. Quais os fatores estratégicos que determinam o 
crescimento do país na visão do BNDE_CEPAL?
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Caro aluno, chegamos ao fim desta unidade. Para aprofundar seus 
estudos, você pode continuar pesquisando o assunto em materiais 
e artigos da internet. Os estudos sobre economia política brasileira 
são interessantes e permitem ter uma visão mais qualitativa de 
todo processo econômico em curso na economia. Trata-se de 
abordagem qualitativa cujas análises são fundamentadas nas 
teorias marxistas na qual subentende-se que a ação dos homens 
em sociedade ocorre de maneira deliberada e planejada, visando 
beneficiar a elite burguesa disfarçada de empresários, políticos e o 
próprio Estado. Isso porque a visão política está muito associada 
à economia marxista e seus pressupostos sobre a evolução do 
sistema capitalista. Mas a análise da economia política brasileira, 
nesta etapa, esteve mais associada à economia keynesiana, 
ao propor que o planejamento para o desenvolvimento fosse 
capitaneado pelo Estado. Portanto, é importante pesquisar, 
relembrar e conhecer as principais diferenças teóricas entre 
clássicos, marxistas e keynesianos1 sobre o papel e o interesse do 
Estado sobre a economia.

1 Destaca-se que as principais diferenças teóricas entre essas escolas 
do pensamento econômico já foram abordadas na Introdução à 
Economia e na Evolução do Pensamento Econômico.

Nesta unidade, estudamos as questões principais ligadas à 
Economia Política Brasileira. Vimos que os primeiros estudos 
sobre o nacional-desenvolvimentismo devem-se à List e que 
na América Latina a CEPAL tomou a dianteira apresentando os 
primeiros estudos. O seu entendimento sobre o capital privado 
(nacional ou estrangeiro) levava a afirmar que, para promover 
o desenvolvimento, dever-se-ia ampliar a industrialização e tais 
capitais é que poderiam fornecer o financiamento necessário. 
Dois pensadores que reproduziram as ideias da CEPAL, em suas 
análises para o Brasil, foram Nurkse e Myrdal. A partir desses 
autores e da própria CEPAL, tivemos no Brasil o ISEB, CMBEU, 
BNDE-CEPAL e Plano de Metas. Em todos eles, o nacional-
desenvolvimentismo era o ponto-chave de análise.
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1. Os países centrais, ou mais avançados, produziriam bens 
com maior valor agregado, que seriam absorvidos pelos países 
periféricos, e os países periféricos participariam da divisão 
internacional do trabalho sendo mercado para os produtos 
dos países avançados e, ao mesmo tempo, forneceriam 
matéria-prima e alimentos a eles. Essa teoria funcionou nos 
países latinos? Por quê?

2. Leia o texto: 
A elite reformista se uniu aos representantes da burguesia 
industrial e à classe média, defendendo o desenvolvimento 
industrial capitalista democrático, e à elite autoritária se 
uniram os agroexportadores e os reformistas mais autoritários 
que ainda defendiam o modelo agroexportador. 
Nesse texto, percebe-se que ocorreria problema de 
coordenação da política do governo, em especial do Governo 
Vargas. Como tal situação foi contornada pelo governo?

3. O ISEB foi criado em 1955 com o objetivo de reunir os 
pensadores da economia brasileira em uma escola que 
tivesse objetivo de trabalhar em um mesmo projeto de 
desenvolvimento, independente das diferenças teóricas 
e políticas destes. Dessa forma, procurava consolidar o 
pensamento em torno do nacional-desenvolvimentismo. 
Essa ideia surgiu da observação de que todos os teóricos 
convidados a participar tinham em comum a necessidade de 
romper as amarras externas e unir forças a favor do progresso 
nacional. Qual era o método de análise proposto pelo ISEB e 
como ele funcionava?

4. Quais objetivos deveriam ser seguidos em um programa 
prioritário de desenvolvimento para o país segundo a CMBEU?

5. O plano foi desenvolvido pela comissão mista e pelo grupo 
BNDE-CEPAL. Em linhas gerais, confirmaram-se as áreas 
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prioritárias da economia brasileira a serem contempladas 
com maior volume de investimentos do Estado. A ideia para 
viabilizar o plano era remanejar recursos. Quais as frentes 
escolhidas para guiar os investimentos?
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Unidade 2

O PROCESSO DE 
SUBSTITUIÇÃO DE 
IMPORTAÇÕES

Nessa seção, estudaremos a teoria do subdesenvolvimento proposta 
por Celso Furtado, bem como conheceremos um pouco mais sobre suas 
análises para a economia brasileira.

Seção 1 | O subdesenvolvimento na análise de Celso Furtado

Objetivos de aprendizagem: Conhecer os fundamentos do Modelo de 
Substituição de Importações, que forneceu as bases para a industrialização 
brasileira durante as décadas de 1930-60.

Regina Lúcia Sanches Malassise

Nessa seção, apresentaremos os principais aspectos das análises 
tecidas por Inácio Rangel, em especial sua abordagem inovadora para a 
questão da inflação na economia brasileira.

Seção 2 | Os mecanismos da inflação na análise de Inácio 
Rangel

Nessa seção, apresentam-se os principais pensadores brasileiros 
que deram continuidade e aprofundamento à utilização do modelo de 

Seção 3 | O modelo de substituição de importações e seus 
herdeiros
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substituição para análise e planos para a economia brasileira.

Vamos, então, conhecer um pouco mais sobre o processo e o modelo 
de substituição de importações1 estudando esta unidade. Aqui cabe um 
adendo: quando utilizamos processo, estamos fazendo referência ao que 
ocorreu durante a implantação do modelo (que de fato é a teoria); logo, 
sempre precisamos ter em mente que as propostas teóricas podem fugir 
aos acontecimentos reais. Nesse sentido, o conhecimento paralelo de 
ambos (processo e modelo) é algo importante a ser compreendido nas 
análises econômicas.

1 O processo é como se desenvolviam as ações do PSI. O modelo refere-se a como 
a teoria analítica do PSI foi descrita, ou como imaginava-se que ela funcionaria. 
Pode-se se associar a primeira à prática e a segunda à teoria econômica.



O Processo de Substituição de Importações

U2

55

Introdução à unidade

Caro aluno, na unidade 1 você pôde conhecer os fundamentos da economia 
política brasileira. Num primeiro momento, trata-se de constituir as bases de um 
pensamento sobre as perspectivas do crescimento e desenvolvimento, que tenha 
um olhar voltado para a América Latina (CEPAL) e mais especificamente para o 
Brasil (CMBEU, ISEB e Comissão Mista). 

Depois dessa estruturação inicial do pensamento econômico-político brasileiro, 
devido às crises econômicas externas (Crise de 29 e II Guerra) e internas (Revolução 
de 1930 e a Crise do Café), era necessário aprofundar as análises para encontrar 
um caminho para o avanço do país rumo ao desenvolvimento.

Assim, a proposta de industrialização já aventada pelos pesquisadores brasileiros 
e discutidas na unidade 1 necessitava de um eixo norteador. Era necessário 
responder as questões: industrializar o quê? Como? Para quem? Ou seja, responder 
aos problemas econômicos fundamentais.

Nesse momento, era necessário avançar, pois as primeiras análises haviam 
buscado compreender os aspectos das relações de produção e do capitalismo 
mundial, seus impactos sobre a estrutura econômica brasileira, reconhecer o 
terreno onde pisava. Dessas análises prévias e do que seria o processo inicial de 
discussão, pode-se dizer que:

Na verdade, não se tratava de negar as leis fundamentais da acumulação 
de capital, mas sim de verificar como estas se manifestavam num 
contexto socioeconômico marcadamente distinto daquele que dera 
origem ao capitalismo europeu e norte-americano dos XVIII e XIX [...] 
os primeiros artífices da economia política brasileira interpretavam o 
avanço do capitalismo no Brasil como um processo de substituição 
de importações. A Celso Furtado coube a tarefa de caracterizar a 
transição da economia agromercantil para a acumulação urbano-
industrial e arquitetar a teoria do subdesenvolvimento; enquanto 
Ignácio Rangel analisava as relações da agricultura com a indústria e 
realçava os problemas de um capitalismo que já nascia monopolista ou 
oligopolista. E na trilha desses pioneiros surgiam outros pensadores, 
como Maria da Conceição Tavares, Paul Singer e Luiz Carlos Bresser 
Pereira, cujas ideias não apenas ajudaram a consolidar o Modelo de 
Substituição de Importações que assim se forjava, mas contribuíram 
também para sua superação (MANTEGA, 1991, p. 78).
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Dessa forma, o processo de substituição de importações foi o caminho 
percorrido pela industrialização no Brasil a partir dos anos 1930. O termo 
substituição de importações tem três grandes significados em termos de seus 
impactos sobre a estrutura produtiva e de comercialização do país, quais sejam: I) 
produzir internamente o que antes era importado; II) alterar a pauta de importações 
de produtos de consumo para bens de produção com inovação produtiva e 
tecnológica; e III) consumir os produtos nacionais ao invés dos importados. Nesse 
sentido, para compreender melhor esses aspectos, esta unidade está subdividida 
nas quatro seguintes seções.
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Seção 1

O subdesenvolvimento na análise de Celso Furtado

Introdução à seção

Celso Furtado foi um dos “descendentes” da Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL). Em seus estudos, procurou desenvolver uma teoria que 
utilizava os preceitos cepalinos. Avançou em relação à necessidade de reanalisar 
esses preceitos, adequando-os às especificidades da economia brasileira e, ainda, 
apresentou novos aspectos presentes em nosso país e que necessitavam de 
tratamento diferenciado em relação às análises preexistentes.

Celso Monteiro Furtado (1920- 2004): economista brasileiro, primeiro 
superintendente e idealizador da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), ministro do Planejamento no governo de João 
Goulart (1961-1964). Foi também um dos diretores da CEPAL (1949) e 
do BNDE (1953). Após o golpe militar de 1964, teve os direitos políticos 
suspensos e exilou-se, passando a lecionar na Sorbonne (Paris), 
nas universidades de Washington (Estados Unidos) e de Cambridge 
(Inglaterra). Antes de 1964, escreveu livros importantes, como 
Formação Econômica do Brasil (1959) e a A Pré-revolução Brasileira 
(1962). Posteriormente, reviu suas posições desenvolvimentistas 
puramente econômicas e passou a dar maior importância aos fatores 
sociais e políticos. Desse período, datam, entre outros, os livros 
Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina (1966), Um 
Projeto para o Brasil (1968) e A Fantasia Organizada (1985). Tornou-se 
ministro da Cultura no governo de José Sarney, entre 1985 e 1988. É, 
junto com Raul Prebisch, um dos mais expressivos representantes do 
pensamento estruturalista da CEPAL no Brasil.

Em sua obra Formação Econômica do Brasil, publicada em 1959, Furtado analisa 
a longa trajetória da economia brasileira, da exploração colonial até o processo de 
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industrialização comandado pela substituição de importações.

Ele dá destaque à economia cafeeira por entender que ela, independente de 
todas as críticas referentes às políticas protecionistas ao setor e os lobbies da elite 
agroexportadora, teve como mérito promover acumulação de capital para gerar 
empreendimentos de envergadura e gerar demanda de manufaturados dando um 
empurrão inicial na industrialização do país.

Também destaca a importância da abolição da escravatura, pois com mão de 
obra livre essa poderia direcionar-se para os centros urbanos e servir de braços à 
industrialização, além de gerar demanda por bens de consumo assalariado.

Ciclo do café: período da história econômica do Brasil, compreendido 
entre 1830 e 1930, marcado pelo desenvolvimento da cultura do café, 
produto dominante no comércio exterior do país e motivador da 
expansão da fronteira agrícola na época. Introduzido no Brasil por volta 
de 1727, o cultivo do café atingiu um peso significativo no conjunto 
da economia nacional em meados do século XIX, quando se tornou 
o principal produto de exportação. Contribuíram para isso o declínio 
da economia açucareira do Nordeste, a ruína da cultura do algodão 
e a decadência da mineração, que liberaram grandes contingentes de 
mão de obra escrava e recursos financeiros para serem empregados 
em atividades mais lucrativas. Ao mesmo tempo, ocorria um aumento 
da demanda de café na Europa e nos Estados Unidos, e a ruína da 
agricultura cafeeira em Java (devido a uma praga) e no Haiti (por 
levantes de escravos), fatos que contribuíram para transformar o Brasil 
no maior fornecedor do mercado mundial (desde 1840). A produção 
começou no Rio de Janeiro, expandiu-se para Campinas, Rio Preto, 
Araraquara e Santos, mas foi em São Paulo que a cultura se uniu à 
economia e à política. No plano político, implantou-se a hegemonia 
de São Paulo, cujo papel foi decisivo na proclamação da República. 
No plano econômico, ao iniciar-se o século XX, o Brasil detinha três 
quartos da produção mundial de café e acumulava grandes estoques, 
configurando-se uma crise de superprodução. Para enfrentá-la, os 
principais Estados produtores (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) 
reuniram-se em 1906 na Convenção de Taubaté na qual estabeleceu 
um plano de valorização do produto, este plano perdurou até meados 
de 1952, a partir de então, a participação do café no conjunto das 
exportações diminuiu sensivelmente, e em meados da década de 1970 
as manufaturas já suplantavam o café (SANDRONI, 1999).
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1.1 Análise de Rangel

Para esse teórico, a economia cafeeira cumpriu um papel importante na 
trajetória de desenvolvimento do país de tal forma que:

À sombra da produção cafeeira ocorreu uma certa monetarização 
das atividades econômicas, de modo a dar nascença a um 
mercado interno de mercadorias de consumo e de produção 
(ferramentas e implementos agrícolas), inicialmente alimentado 
por importações dos países avançados e, gradativamente, 
suprido pela produção local. Era preciso, antes de mais nada, 
existir força de trabalho e capitais disponíveis para a acumulação, 
o que significava de um lado, graças aos fluxos migratórios 
(tanto internacionais quanto inter-regionais) e, de outro, com os 
próprios lucros do café, que se transferiam para as promissoras 
atividades industriais por meio do sistema bancário [...] Os 
governos da época, empenhados em defender os interesses das 
classes dominantes agroexportadoras e em equilibrar o balanço 
do país, enfrentavam a queda dos preços internacionais do café 
– ocasionados seja pelas crises das economias avançadas, seja 
pelo excesso de produção local – fazendo estoques reguladores 
ou depreciando o valor do cruzeiro (desvalorização cambial do 
cruzeiro), o que implicava a sustentação do ritmo das atividades 
cafeeiras e a manutenção da renda desse setor, uma vez que 
os exportadores recebiam a maior quantidade de cruzeiros por 
cada dólar exportado (MANTEGA, 1991, p. 80).

Algumas pré-condições econômicas extremas ocorreram antes do início da 
industrialização do país. As políticas de valorização do café injetavam recursos na 
economia, mas a superprodução do café fez o preço cair e redirecionou recursos 
desses para os centros urbanos; a crise de 30 e queda nas exportações levaram 
à restrição de divisas, à desvalorização do cruzeiro e tornou as importações e 
estimulou o investimento e produção no mercado interno. Pode-se concluir que 
estas pré-condições permitiram a formação de um capital brasileiro e expansão do 
mercado interno.

Por outro lado, a necessidade de importações não cessava completamente, 
pois ainda haviam itens necessários, em especial ferramentas, equipamentos e 
máquinas que ainda não eram produzidos no país. A escassez de divisas, com 
a menor quantidade de dólares recebida por saca de café exportado, colocava 
como alternativa ao governo se endividar no exterior (tomando empréstimo ou 
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financiando gastos) ou que realizasse novas emissões de moeda nacional para 
comprar a moeda estrangeira agora mais valorizada e, dessa forma, pagar os 
produtos importados que ainda eram muitos na economia.

As duas formas eram prejudiciais: na primeira, contraía dívida que se elevava com a 
desvalorização da moeda nacional e na segunda poderiam ocorrer surtos inflacionários 
que, em face do pequeno poder dos trabalhadores em proteger seus salários, levaria 
a uma piora na redistribuição de renda, que seria favorável ao setor agroexportador.

Nesse sentido, a política de proteção ao setor agroexportador e ao mercado 
interno acabava por penalizar os cidadãos em geral. A dívida externa crescia e 
teria de ser paga com algum sacrifício futuro e, a inflação era o sacrifício presente. 
A inflação gerada pela desvalorização da moeda e o aumento dos preços dos 
produtos importados deveria ser restrita ao setor exportador, mas se espalhou 
por toda economia. Esse processo Celso Furtado chamou de socialização das 
perdas, porque, ao elevar o preço dos produtos internos, distribuía pela sociedade 
as perdas que deveriam ser restritas ao setor cafeeiro. Tendo em vista os processos 
observados, pode-se dizer que:

Em linhas gerais, o processo de industrialização brasileiro, 
orientado, na opinião de Furtado, pela substituição de 
importações ou pelo mercado criado pelas atividades 
primárias exportadoras, e que se assemelham, em função 
disso, ao processo de industrialização dos demais países 
atrasados da América-Latina, ao mesmo tempo em que se 
distingue da industrialização originária dos países capitalistas 
pioneiros e por isto requer uma teoria do subdesenvolvimento 
(MANTEGA, 1991, p. 82).

Nesse sentido, Furtado então busca desenvolver uma teoria que explicasse 
questões específicas às economias subdesenvolvidas e em especial para o país.

Será que a socialização das perdas é algo correto em termos de 
política econômica? Você concorda? Por quê?



O Processo de Substituição de Importações

U2

61

1.2 O caminho do subdesenvolvimento

O principal autor do subdesenvolvimento é Celso Furtado. Nesse sentido, ele 
teceu sua teoria comparando os países desenvolvidos com os países estudados, 
para poder identificar as características do subdesenvolvimento.

O ponto básico, segundo Furtado, está centrado no avanço tecnológico. Assim, 
os diferenciais de produtividade, proporcionados pelo uso da tecnologia mais 
adiantada, ampliam as diferenças entre os excedentes produzidos que é maior 
nos países desenvolvidos. Com maior excedente, maior produção, os ganhos 
de mercados são maiores e isto amplia a acumulação e os investimentos. Com 
o aumento da produtividade, devido à transformação do processo produtivo 
no interior do país desenvolvido, mais mão de obra é liberada. Além disso, as 
mercadorias ficam mais baratas e entram em concorrência com produtos artesanais 
mais caros. Logo, as empresas artesanais fecham e mais trabalhadores engrossam 
as fileiras de mão de obra. Nesse processo, o custo da mão de obra reduz-se, pois, 
com a oferta de mão de obra abundante, os salários caem. Dessa forma, amplia-se 
o quinhão do capitalista que se apropria dos ganhos da produtividade.

Por outro lado, os trabalhadores se organizam em sindicatos, criam órgãos 
representativos de classe o que, somados à escassez de mão de obra qualificada, 
acabam fortalecendo os trabalhadores que, se articulam e conseguem disputar os 
incrementos de produtividade, conquistando aumentos reais de salários. Assim, 
nos países desenvolvidos, a classe trabalhadora, organizada com representação 
pelos sindicatos e com a legislação trabalhista que alcança a todos, garantindo seus 
direitos, consegue pressionar os capitalistas a atender suas reivindicações. Dessa 
forma, a mediação de forças entre os capitalistas e a classe trabalhadora faz com 
que ambos se beneficiem dos ganhos do avanço tecnológico e da produtividade, 
nos países desenvolvidos ou nas modernas democracias capitalistas.

Furtado, ao analisar o processo de industrialização nos países subdesenvolvidos, 
como o Brasil, indicou que as condições que se apresentavam para o sistema 
capitalista diferiam daquelas presentes nos países desenvolvidos. Nos países 
subdesenvolvidos, a existência de atividades primárias agroexportadoras, 
um mercado de trabalho oriundo de mão de obra escrava e sem histórico de 
organização sindical, com excesso de mão de obra e pouca massa salarial, 
resultavam num mercado para venda de produtos muito limitado.

Ao ingressar num processo de substituição de importações, o Brasil imitou o 
consumo e, por consequência, a produção dos países desenvolvidos, nos quais 
a tecnologia e a produção eram poupadoras de mão de obra. Nesse caso, a 
industrialização brasileira tinha problemas ao adotar tecnologia intensiva em capital 
que, eram mais adequadas aos países desenvolvidos que tinham grande oferta de 
capital, porém mão de obra limitada.
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Seriam essas, segundo Furtado, as condições que forjaram o 
progresso dos países capitalistas avançados ou a “dialética do 
desenvolvimento”, conforme ele explicaria num trabalho de 
1964. O problema central do subdesenvolvimento, ao adotar 
tecnologias poupadoras de mão de obra e alta densidade de 
capital, adequadas às sociedades com grandes massas de 
capital e com oferta limitada de força de trabalho, em franco 
antagonismo com o baixo nível de acumulação de capital e 
com a abundância de mão de obra dos países atrasados. Essa 
situação é agravada, segundo Furtado, pelas características 
monopolistas das empresas que se instalam na periferia 
subdesenvolvida (MANTEGA, 1991, p. 84).

Assim, no Brasil verificava-se que o modelo de substituição de importações era 
poupador de mão de obra, e o país tinha excesso de trabalhadores e salários baixos. 
Essas condições eram insuficientes para fortalecer um mercado de consumo para 
produtos assalariados (bens de consumo não duráveis).

Você pode compreender por que o avanço da tecnologia e a 
existência de empresas monopolistas geram baixos salários e 
desemprego nas economias subdesenvolvidas?

A situação agravava-se com a presença de empresas monopolistas e oligopolistas 
nos países subdesenvolvidos. Essas empresas investiam em tecnologia e produção 
em larga escala e tinham grande capacidade de produção, sendo muito maior do 
que a capacidade de demanda dos países subdesenvolvidos. Isso gerava capacidade 
ociosa, que era compensada pelo alto preço dos produtos, que, somados aos 
baixos salários pagos, levavam a concentração de renda a favor dos capitalistas. 

Essas acabavam sendo, então, a dinâmica nos países subdesenvolvidos, 
crescimento econômico com concentração de renda. De fato, no Brasil, o 
processo de substituição de importações (PSI) trazia em si uma tendência à 
estagnação porque não havia mercado suficiente para expansão da oferta. Tão 
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logo o mercado de bens de consumo se consolidasse, haveria dificuldade para 
implantar a indústria de bens de capital por falta de demanda interna suficiente 
para manter o volume de vendas necessário às empresas do setor de bens de 
capital. Assim, o PSI apresenta sinais de estagnação nos anos 1960.

Na opinião de Furtado, no PSI houve uma má utilização dos recursos e dos 
fatores produtivos em abundância no país. No meio agrícola, as elites conservadoras 
mantinham técnicas de produção rudimentares que levavam ao esgotamento 
do solo e à baixa produtividade rural, com baixo nível de vida da população. “Se 
não se criava um mercado de base industrial, pouco se podia esperar, naquelas 
condições, da demanda do setor agrícola, ainda mais débil do que do que a dos 
centros urbanos” (MANTEGA, 1991, p. 85).

Para Furtado, era necessário ter uma produção que utilizasse mais mão de 
obra, pagasse melhores salários e, dessa forma, criasse possibilidades de consumo, 
incentivando a oferta de bens assalariados. Nesse sentido, a presença do Estado 
era imprescindível. Um Estado com características keynesianas e orientado 
pelas “ideias cepalinas”, sendo ele, produtor, orientador e, sobretudo, planejador 
da economia no sentido de representar os interesses da maioria da população. 
Diante desse quadro, Furtado sugere que para superar o subdesenvolvimento era 
necessário:

– corrigir a deformação estrutural da economia brasileira refletida no perfil da 
demanda;

– promover a transformação da estrutura agrária para melhorar a produtividade e 
o aproveitamento de terras;

– fiscalizar as empresas estrangeiras para evitar o avanço do processo de 
desnacionalização2 da produção e do capital. 

A teoria do subdesenvolvimento brasileiro descrita por Furtado utiliza a fórmula 
cepalina. Em sua obra A formação econômica do Brasil, ele buscou concretizar a 
primeira análise em profundidade a economia política brasileira. Para compreender 
melhor as propostas de Furtado, precisamos estudar os conceitos básicos do 
modelo de subdesenvolvimento quais sejam:

2 Esse processo ocorre porque aumenta a produção de bens de empresas estrangeiras que 
têm mais tecnologia e menores preços competindo e ganhando mercado de empresas 
nacionais menos competitivas. Também ocorre com o aumento de produção de partes e 
componentes estrangeiros incorporados a produtos nacionais. E também o envio de lucros 
ao exterior que estas empresas fazem para suas matrizes no exterior. Segundo Furtado, um 
outro problema é a influência que elas exercem sobre as decisões internas do país.
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Caio da Silva Prado Júnior (1907-1990). Historiador da economia brasileira, 
pioneiro na aplicação do marxismo à análise da realidade nacional. 
Escreveu também obras teóricas sobre economia política e filosofia. 
Participou da fundação do Partido Democrático de São Paulo (1926) e 
da criação da Aliança Liberal (1929), foi presidente da seção paulista da 
Aliança Nacional Liberal e deputado estadual em São Paulo na legenda do 
Partido Comunista (1947). Durante vários anos, editou a Revista Brasiliense, 
voltada para os estudos de economia, sociologia, filosofia e política.

a) o desenvolvimento econômico é entendido como crescimento econômico 
que ocorre pelo incremento da capacidade produtiva e com a irradiação do 
progresso econômico para o grosso da sociedade. Ele depende dos aumentos de 
produtividade, que ampliam a capacidade produtiva do sistema econômico para 
além das necessidades básicas da população de um país, ou seja, para que haja 
excedente econômico;

b) o excedente econômico é a diferença entre o produto bruto e as ditas necessidades 
de vida de todos aqueles ligados à produção sem discutir a origem desse excedente 
ou a taxa de exploração da mão de obra. Furtado segue o conceito clássico, ou seja, 
utiliza para designar uma produção extra. Em 1976, Furtado retoma para complementar 
seu entendimento sobre o excedente econômico; ele informa que esse decorre do 
aumento de produtividade. Essa última decorre da cooperação, em grande escala, dos 
trabalhadores nas fábricas somados ao trabalho das máquinas, ambos sob o comando 
e propriedade do capitalista. Os capitalistas são os responsáveis por prédios, máquinas, 
pagamento dos trabalhadores e por coordená-los. Dessa forma, os incrementos da 
produtividade a partir de certo momento ocorrem devido à produtividade do capital3 
e não do trabalho, não havendo exploração dos trabalhadores.

3 Essa visão é questionável na ótica marxista, pois as máquinas e equipamentos são 
produzidos por trabalho humano, logo não haveria como existir o excedente sem a 
exploração do trabalho.

Com isso explica-se porque Furtado não opera com o conceito 
de exploração, principalmente em se tratando do capitalismo 
mais amadurecido, quando os trabalhadores teriam, segundo 
ele, acesso aos incrementos de produtividade. Definindo-o 
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como a produção que excede as “necessidades” de vida de 
todos aqueles ligados à produção. A exploração caberia, então, 
no esquema teórico de Furtado, quando os trabalhadores 
tivessem seu salário real reduzido abaixo das necessidades 
de subsistência, ou mesmo quando não auferissem a parte do 
excedente correspondente a sua modesta contribuição nos 
incrementos da produtividade. [...] Nem por isso sua análise 
deixa de ser uma análise de classes, mais do que antagonismos, 
a possibilidade de conciliação e de interesses comuns entre as 
duas classes fundamentais dessa sociedade, de modo a forjar a 
dialética do desenvolvimento (MANTEGA, 1991, p. 89-90).

Os antagonismos de classe, em sua opinião, só ocorreriam nas fases do 
capitalismo primitivo, quando o excesso de mão de obra reduzir o salário dos 
trabalhadores abaixo do nível de subsistência, fazendo com que os aumentos de 
produtividade ficassem nas mãos dos capitalistas. Nesse momento, as insatisfações 
ocorreriam, levando aos conflitos sociais, e dessa disputa pelos ganhos da 
produtividade chegar-se-ia ao desenvolvimento.

Por outro lado, a disputa dos capitalistas pelos incrementos da produtividade 
leva a crer que nos países desenvolvidos a luta de classes favoreça os trabalhadores, 
tornando-os sócios dos incrementos da produtividade. No capitalismo desenvolvido, 
os trabalhadores têm força que obriga os capitalistas a procurar incessantemente 
novos métodos e técnicas de produção, de modo a acelerar os incrementos da 
produtividade e garantir seus lucros independentemente da pressão dos trabalhadores.

Dessa forma, o aumento da produtividade em geral se espalha por toda a 
economia, ocorre o aumento da concorrência entre os capitalistas e, os preços 
no mercado tendem a cair. Os incrementos da produtividade acabam sendo 
repassados em parte ao mercado, não sendo totalmente capturados pelos 
capitalistas. Para Furtado, ocorreria melhoria em termos de poder de compra dos 
salários e os trabalhadores dos países desenvolvidos teriam obtido, desta forma, 
participação nos frutos do crescimento econômico. Nesses termos, a classe 
trabalhadora se torna sócia do desenvolvimento.

A dinâmica do sistema é dada, agora, pela classe trabalhadora, 
que promove indiretamente os saltos tecnológicos. Por isso e 
pelas demais alterações, a classe capitalista fica na defensiva 
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e limita-se a responder a pressão dos trabalhadores, vindo a 
perder boa parte de seu antigo poder político. Dessa situação 
pode-se deduzir que:
a) A sociedade capitalista é uma sociedade de classes em 
antagonismo, onde a classe dominante procura limitar o 
consumo dos trabalhadores em benefício de acumulação;
b) À medida que a classe trabalhadora toma consciência de 
seus interesses e reconhece os antagonismos com os grupos 
capitalistas, procura aumentar a sua participação no produto 
provocando modificações estruturais do sistema;
c) O avanço político econômico da classe trabalhadora modifica 
o equilíbrio do sistema, conduzindo à autolimitação do poder 
da burguesia e á democracia capitalista (MANTEGA, 1991, p. 92).

A conclusão a que se chega é que os incrementos na renda conquistados pelos 
trabalhadores, através da luta de classe, reverteram-se num poderoso mercado 
de bens de consumo e isso acaba por estimular o crescimento da produção por 
parte das empresas. Dessa forma, os benefícios do desenvolvimento atingiriam 
toda a sociedade.

Assim, tanto Furtado como Gunnar Myrdal chegam à conclusão de que luta 
de classes representa um papel no processo de tal forma que, aos trabalhadores, 
cabe pressionar os proprietários dos meios de produção e formar um grande 
mercado consumidor e, aos capitalistas, cabe o papel de modificar a produção 
empreendendo no avanço tecnológico o que aumenta a produtividade.

Nesse processo, o conflito de classes desemboca em interesses comuns e leva 
ao desenvolvimento econômico. Dessa forma, a luta de classes nas modernas 
democracias capitalistas tem um caráter extremamente positivo porque incentiva 
o desenvolvimento econômico da nação. “Então, não é por causa do capitalismo 
que padecem os países subdesenvolvidos, mas sim por falta dele, por falta dos 
mecanismos que se verificam nos estágios mais desenvolvidos do capitalismo” 
(MANTEGA, 1991, p. 93).

Por outro lado, ainda é necessário verificar se nos países desenvolvidos 
realmente acontece de haver interesses comuns. Pode-se afirmar que os 
trabalhadores conquistaram um alto grau de organização política e sindical e, 
conquistaram crescimento real dos salários, aumentando sua parcela de ganhos 
sobre a produtividade. Porém, isso não significa que os interesses são comuns, 
porque ainda existem nesses países os oligopólios e monopólios; os trabalhadores 
entregam uma parte maior de trabalho não pago que propicia a concentração de 
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renda e a acumulação de capital4.

4 A discussão aqui apresentada sobre o subdesenvolvimento é de acordo com o fundamento 
teórico adotado por Celso Furtado que entende o subdesenvolvimento como resultado do 
problema com a geração e distribuição do excedente. E Furtado parte do entendimento do 
que é excedente, como ele é gerado e vai se opor às teorias marxistas para pontuar que o 
excedente surge do trabalho conjunto de trabalhadores, máquinas sob a coordenação do 
capitalista, não havendo, portanto, exploração do trabalho.

Mesmo nos países desenvolvidos ainda permanece a indagação: 
os trabalhadores conseguem comprar mais pelo poder de seus 
salários (valor real do salário) ou por que ele está sendo mais 
explorado (produtividade aumentou e o preço caiu)?

Independente da forma como se obtém o excedente que permite acumular 
capital, o impacto do aumento da produtividade pode gerar ganho para um e perda 
para outro. Assim, se o aumento da produtividade fosse maior que o acréscimo de 
salário, teríamos uma situação de exploração. Caso contrário, os ganhos do salário 
seriam maiores.

Ainda prevalece a contradição entre lucros e salários. De tal forma que um 
aumento de salários acarreta uma redução nos lucros. Então, o capitalista sempre 
procurara maximizar seus lucros se esforçando para, entre outras medidas, 
diminuir salários, disfarçando, de certa forma, o processo gerador de mais-valia e 
a contradição lucros-salários.

Outro ponto refere-se à estagnação. As inovações tecnológicas são um 
mecanismo de concorrência eficiente para distinguir os empresários que 
conseguem produzir com custos menores e maior lucratividade.

De certa forma, a concorrência obriga os empresários a manterem-se 
constantemente atualizados em termos de inovação e gestão de suas empresas 
e capitais. Então, aqui se expressa mais uma questão intraclasses, ou seja, dentro 
do próprio capitalismo existem frações de capitais industriais, agrário e financeiro e 
todos coexistem no mesmo espaço no qual é gerado o processo de acumulação, 
de produtividade e lucratividade.

Pode-se concluir que, diante da menor pressão dos trabalhadores, a lucratividade 
dos empresários aumenta. Com a pressão, esses (os trabalhadores) conseguem 
aumentos de salários reais, provocam queda na lucratividade e redução dos 
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investimentos, podendo aumentar o desemprego e a recessão econômica. Os 
capitalistas procuram reagir e implementam inovações tecnológica para reduzir o 
impacto das pressões dos trabalhadores, mas, com certeza, a acumulação é maior 
quando não há pressão.

Na realidade, se observarmos o Brasil, podemos dizer que o consumo 
assalariado de baixa renda aparece na composição da demanda geral num 
percentual reduzido. A acumulação nos anos 30-60 não cessou e verificamos um 
intenso processo de concentração de renda.

1.3 Os problemas do subdesenvolvimento

Diferentemente dos países desenvolvidos, no subdesenvolvimento destaca-se 
o baixo poder de barganha dos trabalhadores, pois nessas economias prevalecem 
os oligopólios e monopólios com alta densidade de capital e, ao mesmo tempo, a 
estrutura arcaica era pouco eficiente, deixando representativa parte da população 
em geral, em condições de vida próximas a condições de subsistência miseráveis.

Nesse caso, o processo de industrialização brasileira por substituição de 
importações (PSI) criou uma demanda por produtos manufaturados suficiente 
para o desenvolvimento autossustentável nos anos 1940 e 1950, mas tal processo 
esgota-se ao longo dos anos 1960 devido à estagnação da economia brasileira.

Assim, mesmo tendo apresentado alto grau de diversificação, a indústria brasileira 
ainda carecia de demanda interna suficiente para permitir os níveis desejáveis de 
acumulação para que o processo de industrialização avançasse, dos segmentos de 
bens de consumo e intermediários, para um segmento de bens de capital.

Mas para Furtado esse não foi o principal problema; em especial, a demanda 
insuficiente foi criada pela baixa absorção da mão de obra, de tal forma que a 
massa de salários cresceu num ritmo muito menor do que era necessário para a 
indústria de transformação. Furtado exemplifica dizendo que, enquanto a indústria 
manufatureira entre os anos 1940 e 1950 aumentou sua participação no PIB de 
10% para 16%, o emprego industrial cresceu de 7% para 9,4% da PEA; nos anos 
1960 a participação da indústria passou para 23% do PIB, enquanto a absorção da 
mão de obra  foi apenas de 9,1% da PEA.

E, nesse mesmo período, a produção industrial cresceu de 8% para 9%. Dessa 
forma, o fruto do aumento da produtividade substancial que ocorreu no setor 
industrial não foi transferido para a população assalariada.

Desse raciocínio, extraem-se duas ideias básicas: a primeira de que a 
industrialização retardatária, com a grande oferta de mão de obra e alta densidade 
de capital, concentra a renda e faz a massa de salários crescer menos do que a 
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expansão industrial; e a segunda de que a demanda dos assalariados possui um 
grande peso, ou melhor, desempenha um papel estratégico na demanda global do 
sistema. (MANTEGA, 1991, p. 98).

O segundo aspecto desse argumento recebe críticas quando observamos 
sua aplicação à economia brasileira. O fato de a demanda dos assalariados ser 
pequena devido aos baixos salários e ao excesso de mão de obra barata tornava-
se um desestímulo aos novos investimentos, mas esse fato é fruto das inovações 
tecnológicas dos países desenvolvidos que o fazem para evitar a pressão salarial.

No Brasil, o perfil da demanda havia mudado, sendo que nos anos 1960 a 
demanda era qualitativamente diferente daquela que havia dado início ao processo 
de industrialização. De tal forma que aumentou o peso da demanda capitalista por 
bens de consumo duráveis em detrimento dos bens de consumo assalariados. 
Nessas condições, a concentração de renda e a queda dos rendimentos assalariados 
era compatível com o novo perfil da demanda nacional.

O avanço da acumulação industrial levou a um perfil de demanda condizente com 
a constante valorização do capital, e nesse caso a demanda dos assalariados passou 
a ser secundária e subordinada aos investimentos em relação à demanda capitalista.

Não houve crise de realização porque o PSI criou um mercado de bens de 
consumo duráveis e de bens intermediários, não dependendo da demanda de 
bens assalariados (consumo não duráveis) para dar continuidade ao processo de 
acumulação.

Esse modelo de industrialização não conduzia à estagnação, mas sim ao 
desemprego e à grande valorização do capital.

Furtado, em 1968, assume que o modelo estava obsoleto para explicar a 
dinâmica do capitalismo no Brasil. Agora, cabe destacar que o modelo lançou as 
bases que permitiu explicar a transição da economia cafeeira para a economia 
industrial e financeira. Porém, no momento em que no país a produção foi orientada 
para bens de consumo duráveis e intermediários, reduzindo a dependência de 
um mercado de bens de consumo assalariado, ao mesmo tempo que a inovação 
tecnológica elevava a produtividade, reduzindo a necessidade de trabalhadores, o 
modelo deixou de ter sentido.

O mercado que se formou era favorável à acumulação de capitais e produção 
de bens duráveis. Assim, mesmo com desemprego e baixos salários, o ritmo de 
acumulação era intenso e não houve conjunção de interesses entre capitalistas 
e trabalhadores levando ao desenvolvimento. Aqui lucros e salários se opõem de 
maneira inversamente proporcional, como já estava implícito nas análises marxistas 
ignoradas pelos cepalinos e Furtado. Cabe ainda explorar o pensamento de outro 
brasileiro Inácio Rangel, e é o que faremos na próxima seção.



O Processo de Substituição de Importações

U2

70

1. Na visão de Furtado, qual o papel desempenhado pela 
agricultura cafeeira agroexportadora para a trajetória de 
desenvolvimento e industrialização do país?

2. Para explicar sua teoria do subdesenvolvimento, 
Furtado faz uma explicação inicial sobre como seria o 
comportamento da estrutura do mercado de trabalho nos 
países desenvolvidos. Segundo expressa Furtado, como se 
organizam os trabalhadores nessas economias para garantir 
sua participação nos incrementos da produtividade?



O Processo de Substituição de Importações

U2

71

Seção 2

Os mecanismos da inflação na análise de Inácio 
Rangel

Introdução à seção

Nos anos 1960, o país ingressava numa recessão, porém com a elevação dos 
preços verifica-se um fato que recebeu o nome de estagflação. Ignácio Rangel esta 
entre os pesquisadores brasileiros que procurou estudar o PSI e a inflação no Brasil.

Estagflação: situação na economia de um 
país na qual a estagnação ou o declínio do 
nível de produção e emprego se combinam 
com uma inflação acelerada. O fenômeno 
contraria a teoria clássica segundo a qual a 
inflação tenderia a declinar com o aumento do 
desemprego. Fenômeno típico do pós-guerra, 

a estagflação se acentuou em quase todas as economias capitalistas 
desenvolvidas depois da chamada crise do petróleo (1973-1979). Entre 
1963 e 1966, o Brasil atravessou um período de estagflação quando o PIB 
chegou a diminuir (1964-1965) e a inflação ainda não havia sido dominada.

A análise de Ignácio Rangel será diferenciada porque ele procurou inicialmente 
identificar os principais problemas brasileiros que em sua análise eram: a estrutura 
arcaica da agricultura brasileira, a existência de capacidade ociosa, a insuficiência 
de demanda, a necessidade de expansão da estrutura financeira e a existência 
de uma estrutura oligopsônica e monopsônica existente na comercialização de 
produtos agrícolas do país. Vamos entender um pouco mais sobre a análise de 
Rangel, objetivando o processo de substituição de importações.
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Ignácio de Moura Rangel (1914-1994). Maranhense, formado em 
direito, mas reconhecido e respeitado como economista, Ignácio 
Rangel ingressou no serviço público federal em 1952, na assessoria do 
presidente Getúlio Vargas, e integrou o Conselho Nacional do Petróleo, 
aposentando-se em 1975 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico. Formulou projetos e prestou serviços em várias instâncias do 
governo federal. A partir dos anos 1980, passou a colaborar regularmente 
com vários órgãos de imprensa, escrevendo sobre questões econômicas. 
Seu livro mais importante é A Inflação Brasileira, editado em 1963, em 
que o autor desenvolve concepções originais sobre as causas da inflação 
no Brasil, criticando tanto os monetaristas quanto os estruturalistas. 
Ressalte-se o contexto histórico a época de Rangel.

2.1 O pensamento de Rangel

Após diagnosticar os problemas brasileiros, Rangel buscou analisar a economia 
brasileira para entender o processo capitalista brasileiro. Diferencia-se de Furtado 
por adotar uma análise que considera os conceitos marxistas e vai buscar no 
materialismo histórico os conceitos de valor, mais-valia, taxa de exploração e outros 
para justificar e explicar sua análise para a economia brasileira. Assim, Rangel busca 
em Keynes um complemento à teoria marxista da acumulação.

Materialismo histórico: parte da concepção marxista da história que trata 
dos modos de produção, de seus elementos constituintes e determinantes, 
de sua gênese, da transição e da sucessão de um modo de produção a 
outro. Não diz respeito apenas ao modo de produção capitalista, mas 
a todos os modos de produção historicamente determinados. A tese 
central do materialismo histórico é a de que o ser social determina a 
consciência social; isto é, a atividade material, produtiva, a forma como 
os homens se relacionam com a natureza, por meio do trabalho, é o 
alicerce de toda organização social. O sistema econômico. As relações 
de produção (formas de propriedade dos meios de produção, classes 
sociais e as relações entre elas) constituem o fundamento das instituições 
jurídicas e políticas (Estado).
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Para Rangel, a estrutura agrária brasileira (com latifúndios) gerava um excedente 
de mão de obra no campo que seguia em direção aos centros urbanos em busca 
de trabalho, formando um enorme exército industrial de reserva, dessa forma 
pressionando o mercado de trabalho, levando ao baixo poder de barganha dos 
trabalhadores e contribuindo para a existência de altas taxas de exploração. À medida 
que o capitalismo avançou, o latifúndio antes feudal, também evolui para latifúndio 
capitalista, liberando mão de obra escrava e ficando com reduzido contingente de 
trabalhadores assalariados, liberando contingentes de trabalhadores.

Mais-valia e taxa de exploração: o conceito da mais-valia consiste no 
valor do trabalho não pago ao trabalhador, isto é, na exploração exercida 
pelos capitalistas sobre seus assalariados. Marx, assim como Adam 
Smith e David Ricardo, considerava que o valor de toda mercadoria é 
determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário 
para produzi-la. Sendo a força de trabalho uma mercadoria cujo 
valor é determinado pelos meios de vida necessários à subsistência 
do trabalhador (alimentos, roupas, moradia, transporte etc.), se esse 
trabalhar além de um determinado número de horas, estará produzindo 
não apenas o valor correspondente ao de sua força de trabalho (que 
lhe é pago pelo capitalista na forma de salário), mas também um valor 
a mais, um valor excedente sem contrapartida, denominado por Marx 
de “mais-valia”. É dessa fonte (o trabalho não pago) que são tirados os 
possíveis lucros dos capitalistas (industriais, comerciantes, agricultores, 
banqueiros etc.), além da renda da terra, dos juros etc. Enquanto a taxa 
de lucro (que é a relação entre a mais-valia e o capital total necessário 
para produzi-la) define a rentabilidade do capital, a taxa de mais-valia 
(que é a relação entre a mais-valia e o capital variável que são os salários) 
define o grau de exploração sobre o trabalhador.

Assim, no Brasil, ao adotar o PSI, adquiriu-se grande capacidade de acumulação 
e investimento com a alta taxa de exploração (que aumentava a capacidade de 
produção) e lucratividade, o que, somado ao baixo consumo da população, levava 
a um excesso de capacidade ociosa.

A comercialização de produtos agrícolas era controlada por empresas 
oligopsônicas e monopsônicas que pagavam baixos preços aos produtores e 
revendiam os produtos a preços exorbitantes nos centros urbanos, reduzindo 
o poder de compra dos salários e limitando o consumo (devido à restrição 
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orçamentária do trabalhador) aos produtos básicos, formando um mercado 
consumidor de bens assalariados restritos. Os intermediários ao pagar pouco ao 
agricultor desestimulavam à ampliação da oferta de bens no mercado interno, 
com poucos produtos esses tinham preços altos.

O setor industrial com o excesso de capacidade ociosa tinha também alto custo 
de matéria-prima agrícola e praticava preços altos para compensar custos diretos, 
da ociosidade e dos estoques como forma de manter os negócios lucrativos. E, 
dessa forma, estavam dadas as condições para o surgimento da espiral inflacionária 
que acompanhava os passos da economia brasileira.

Espiral inflacionária: processo em que elementos interligados, que 
participam da inflação, funcionam como geradores de mais inflação, 
num processo autoalimentador. Teoricamente, os aumentos de 
preços devidos à inflação deveriam provocar retração na demanda 
e, consequentemente, diminuição nos preços. Se assim ocorresse, a 
inflação se extinguiria por si mesma. Na prática, a inflação tende a ser 
cumulativa. Os empresários recusam-se a diminuir suas margens de 
lucro, e o aumento de custos dos produtos primários é repassado 
totalmente, e em “cascata”, ao consumidor. O aumento de preços conduz 
à elevação do custo de vida e, por conseguinte, às reivindicações salariais 
por parte dos trabalhadores. A expectativa de aumento de preços leva à 
antecipação de compras, com a finalidade de evitar os futuros aumentos. 
O crescimento na demanda, além de provocar um aumento de preços, 
traduz-se também em aumento de produção. Finalmente, deve-se 
salientar a componente psicológica do processo: os empresários passam 
a calcular os preços em função dos custos futuros, antecipando índices 
inflacionários que só existiriam muito mais tarde.

Assim, a estrutura oligopólica de comercialização agrícola e o excesso de 
capacidade ociosa emperraram a produção e criaram um grande exército de 
trabalhadores de reserva, gerando insuficiência de demanda. Porém, para Rangel, 
o problema era maior devido ao setor de comercialização porque o setor como 
intermediário era responsável pelos altos preços praticados pelos produtos.

Então, diferente dos pensadores ditos de esquerda, incluindo Furtado, 
Rangel pressupõe que não havia inelasticidade da oferta agrícola porque a 
oferta aumentaria se os produtores recebessem preços melhores. Nesses 
termos, conclui que a economia ficaria estagnada com agricultura de latifúndio, 
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comercialização oligopólica e o setor industrial com eterna capacidade ociosa e 
demanda insuficiente. Mas ele supõe que isso não ocorreu devido ao movimento 
inflacionário. Assim, a persistente alta de preços sustentava o ânimo da economia 
e sustentava novos investimentos mesmo que ainda faltassem mercados para o 
consumo destes produtos.

De certa forma, o maior efeito da inflação é que ela corrói os ativos monetários 
que estão em posse da população, impedindo que esses transformem o dinheiro 
em produtos para consumo, reduzindo o poder de compra dos assalariados.

Assim, os investimentos se direcionam para bens de consumo duráveis ou outros 
mercados de bens intermediários e tais têm como motivação proteger o dinheiro da 
corrosão monetária (inflação), dado que o sistema financeiro ainda era incipiente e 
não comportava produtos financeiros para absorver tais recursos monetários.

Por outro lado, a imobilização do dinheiro em ativos físicos dinamizava a 
economia proporcionando demanda e emprego e assim a inflação corroía menos 
os salários e não gerava insegurança, pois as forças econômicas estavam em 
constante alteração.

As altas taxas de imobilização e investimentos renovados permitiam a 
manutenção de taxas razoáveis de crescimento independente das condições 
econômicas do país.

2.2 Rangel: entre as propostas de Marx e Keynes5

Para Rangel, a economia brasileira tem insuficiência de demanda porque a 
capacidade produtiva é maior que a absorção da população devido às altas taxas 
de exploração. Assim, Rangel faz uma releitura da função consumo keynesiana 
como função da taxa de exploração de Marx, afirmando que a função keynesiana 
investimento sobre consumo não passa de uma versão modificada da razão massa 
de mais-valia sobre massa de salários. Dessa forma, a folha de salários é um item 
decisivo do fundo de consumo e a função investimento é a destinação da mais-valia.

5 Justifica-se a discussão desse para poder explicar de que forma Rangel faz uma leitura 
marxista da economia política brasileira. Ele fez uma leitura marxista da função demanda 
keynesiana para propor que a teoria keynesiana não suporta a tendência declinante da taxa 
de lucro, e que para adiar isso se adota uma taxa de exploração cada vez maior (marxista) que 
leva à consequente queda da propensão marginal a consumir (Keynes). Assim, se a PMgC 
não aumenta, as empresas não vendem, e gera-se capacidade ociosa, então as empresas 
não investem. Logo, o problema de crescimento autossustentado permanece mesmo 
quando adotamos uma leitura keynesiana. Por isso, Rangel faz uma leitura marxista. Nesse 
item, procuramos destacar porque, mesmo tendo a economia keynesiana à disposição, 
Rangel opta por fazer uma análise marxista do subdesenvolvimento no Brasil.
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Disso Rangel conclui que, quanto maior for a taxa de exploração, menor 
a propensão a consumir e que isso gera grande capacidade de produção com 
pequena capacidade de absorção. Por isso, existe uma grande dificuldade de 
crescimento capitalista no Brasil, caso não existisse o mecanismo da inflação.

Cabe lembrar que a propensão marginal a consumir na obra de Keynes 
representa a relação entre o consumo e a renda total de cada indivíduo. Portanto, 
para Keynes a demanda torna-se insuficiente nos países desenvolvidos devido 
à queda da propensão a consumir, uma vez que, conforme a renda aumenta, 
decresce a porção dela destinada ao consumo e aumenta a parcela destinada à 
poupança. Dessa forma, como a quantidade de mercadorias cresce mais rápido 
que o consumo, verifica-se a tendência à superprodução.

No Brasil, tal situação era diferente porque a renda da maioria da população era 
baixa, garantindo apenas o consumo de bens assalariados. Logo, a propensão marginal 
a consumir é alta, chegando a ultrapassar 100% da renda quando os indivíduos podem 
gastar mais do que ganham devido ao crédito e ao financiamento disponível ao 
consumidor. Aqui não haveria insuficiência de demanda no sentido keynesiano.

Para Keynes, a queda na propensão a consumir informa que uma parte da 
renda deixa de ser investida na produção, temendo que ocorra uma queda na taxa 
de lucro e os investidores migram para as operações financeiras, reduzindo os 
níveis gerais de investimento. Por isto, a preferência pela liquidez, que permite ao 
investidor dispor do dinheiro em mãos para aplicar onde foi mais rentável; ao optar 
pelo mercado financeiro, reduz a demanda e conduz a economia a uma recessão.

No caso brasileiro, a ocorrência de inflação combinada com baixas taxas de juros 
reais vigentes no mercado nos anos 1960 garantia que os recursos da acumulação 
seriam destinados ao investimento produtivo. Porém, isso ainda não resolvia a 
insuficiência da demanda que se agravava conforme a capacidade produtiva se 
ampliava. Rangel não verificou que o consumo de máquinas e equipamentos 
resulta da demanda dos capitalistas e que existe um mercado de bens de consumo 
duráveis destinado à classe média. Dessa forma, mesmo sem demanda de bens 
assalariados, os próprios investimentos criam demanda por parte dos capitalistas 
(bens de capital e bens duráveis), mas Rangel dedicou pouco tempo ao estudo 
desta demanda em particular.

Você pode conhecer o a importância do debate conceitual proposto 
na análise de Rangel e que fundamenta sua hipótese sobre o PSI no link
<http://www.rep.org.br/pdf/50-6.pdf>
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A falha na análise de Rangel está em pressupor que o objetivo do capitalismo seja 
produzir para o consumo corrente, quando na verdade esse busca a valorização 
do capital. Isso implica na produção de bens em geral não somente de bens 
assalariados, desde que eles permitam a valorização do capital.

Se o capital quer se autovalorizar é natural que boa parte dele seja reinvestido em 
máquinas e equipamentos nas fábricas, facilitando o processo de substituir trabalho 
vivo por trabalho morto. Uma parte desses equipamentos produzirá bens de consumo 
(para atender às necessidades básicas), mas outra parte produzirá mais bens de capital 
que se constituem em formas importantes de materialização do capital. Ressalte-se 
que o capital se interessa em produzir valor de troca e não valor de uso, mas toma o 
valor de uso como suporte para produção de novos valores de troca.

Assim, quando a produção de bens de produção (máquinas e equipamentos) 
desbanca a importância da produção de bens de consumo corrente assalariado em 
termos de demanda global, existirá uma economia que opera com altas margens 
de lucratividade, baixo consumo assalariado e baixa renda, e um exemplo disto é 
a economia brasileira.

Nos anos 1960, com a saturação do PSI, pois já havia se implantado uma 
indústria de bens de consumo duráveis e intermediários, o mercado passa a 
depender da demanda para consumo de bens assalariados. Nesse momento, tanto 
o desemprego quanto as taxas de exploração da economia foram os principais 
entraves ao desenvolvimento e continuidade da formação de capital.

Dessa forma, a mudança no mercado consumidor era necessária para manter o 
ritmo de crescimento do período anterior. Nas novas circunstâncias do mercado, 
os capitalistas também se interessariam pela elevação dos salários, pois o aumento 
da massa de salários seria um fator decisivo para elevar o poder de demanda dos 
assalariados. Então, havia um movimento ambíguo com os empresários querendo 
a elevação da massa salarial, mas relutantes em elevar em suas empresas os salários.

Assim, microeconomicamente os empresários defendiam a depressão do salário 
real, mas em termos macro esperavam o aumento da massa salarial, contando 
com o aumento salarial de outros capitalistas e, assim, conseguir demanda para 
seu produto particularmente.

O advento da legislação trabalhista serviu para melhorar a situação dos 
trabalhadores, mas também permitir a formação de um mercado nacional para 
produtos assalariados. Por isso, contou com o apoio das classes dominantes para 
torná-la efetiva. 

Por esse processo, nos anos 1960, o desenvolvimento deveria ocorrer por parte 
do mercado financeiro. Através da intermediação financeira, seriam capturados 
os excedentes dos setores em termos monetários, e direcionados para outros 
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investimentos, isto é, canalizar a poupança para investimentos. Era urgente fazer 
a reestruturação do sistema financeiro nacional, organizando os mecanismos de 
captação e de canalização para o crédito, instituir a correção monetária para servir 
de “plus” para os juros que eram baixos e desestimulavam a poupança. Rangel 
sugere, também, que o país fizesse a transformação da dívida externa estatal em 
interna, sugerindo a emissão de títulos e letras de câmbio governamentais, a fim 
de financiar o governo por meio de um mercado de capitais nacional. Dessa 
forma, esperava-se que o capitalismo brasileiro progredisse com elevação dos 
salários, ampliação dos mercados e o fortalecimento do sistema financeiro. Tudo 
isto levaria a sociedade brasileira a atingir um nível de desenvolvimento das forças 
produtivas, alcançando os maiores estágios de desenvolvimento.

Rangel atribui às classes sociais brasileiras um papel de submissão às forças 
determinísticas do mercado. Em sua visão, os trabalhadores explorados deveriam 
ser solidários ao sistema, pois esse seria um estágio necessário, mas temporário, 
para que o país alcançasse maiores níveis de desenvolvimento e quando o país 
atingisse este patamar toda sociedade seria beneficiada. Nessa fase do capitalismo 
industrial “autogestado”  todos seriam beneficiados; os capitalistas com seus lucros 
e o trabalhadores com salários e poder de compra.

Em síntese, para Rangel, é como se na evolução do capitalismo técnico-
científico em suas formas mais rudimentares o domínio do homem sobre a natureza 
levaria a um caminho mais avançado porque se poderia condicionar as mudanças 
econômica e social às necessidades do desenvolvimento. Porém, sabemos que, 
numa análise marxista, o processo de produção industrial submete e modifica toda 
a relação de trabalho e de produção de mercadorias, para produzir valores de uso 
que tenham valor de troca no mercado. As relações capitalistas de produção se 
modificam, as forças produtivas capitalistas são submetidas e modificadas o tempo 
todo pelo capital. Portanto, as análises de Rangel parecem utópicas, ao pressupor 
que no Brasil as condições de produção caminhariam para o desenvolvimento 
como nos países avançados.

Tanto Furtado quanto Rangel apostam numa evolução de conjunção de 
interesses entre capital e trabalho e que levaria ao desenvolvimento. Furtado 
acredita que a disputa entre salários e lucros levaria à imposição de saltos 
tecnológicos, espalhando os benefícios do crescimento a todos. Rangel acredita 
que os capitalistas, para garantir um mercado consumidor, concordariam com 
ampliação dos salários dos trabalhadores, ambos chegariam a um acordo e o 
mercado se ampliaria.

Em ambos os casos, parece que a história mostrou outro caminho e suas 
propostas não se concretizaram. Mas destaca-se que, ao final do período, 
houve a implantação da legislação trabalhista que garantiu alguns benefícios 
aos trabalhadores, mas que, por outro lado, tinha características que levava à 
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“domesticação” dos trabalhadores, deixando-os sobre a tutela do Estado, e esse 
trabalharia a favor da classe capitalista e dos interesses eleitoreiros do governo 
populista de Vargas.

Questiona-se também se o salário mínimo instituído no período promoveu 
melhoria dos assalariados. Para alguns, ele nivela por baixo uma parte significativa do 
mercado de trabalho e também determinou os rumos para os futuros trabalhadores. 
A legislação organizou o exército industrial de reserva, concedeu alguns benefícios, 
mas submeteu-os a uma série de normas e regras que deram ao capital um mercado 
de trabalho mais estável. Prevalece no país o conflito de interesses entre capital e 
trabalho e não a conjunção de interesses de Rangel e Furtado.

Houve concentração de renda, redução dos salários reais e insuficiência da 
demanda, caracterizando o país como um grande mercado de baixa renda. Conclui-
se que os partidários do modelo de substituição de importações se equivocaram 
ao pensar que a acumulação de capital desembocaria no consumo assalariado. 
Esse desembocou na valorização do capital e dependeu muito pouco da demanda 
assalariada e não trouxe benefícios aos trabalhadores. Não conquistaram aumentos 
reais de salários e não viram os preços caírem.

2.3 Inflação e desenvolvimento

Para entender a questão da inflação, precisamos retomar visões estruturalistas e 
monetárias com suas abordagens sobre as origens desse problema.

Para os estruturalistas, os setores produtivos cresciam de maneira diferenciada 
e, dessa forma, sempre existia um setor atrasado que acabava produzindo de 
maneira ineficiente e gerando produtos com preços caros que eram repassados 
para o restante da economia, ocasionando a inflação. As insuficiências de matéria-
prima elevavam os custos de produção, gerando pontos de estrangulamento na 
economia. No Brasil, o setor atrasado, na visão estruturalista, era a agricultura.

Outra corrente é representada pelos monetaristas. Para eles, a inflação decorria 
das emissões monetárias realizadas pelo governo; elas criavam, com o aumento 
da circulação da moeda, um aumento na demanda de produtos, que, devido à 
escassez de produtos, elevava os preços. O aumento dos preços era reflexo da 
disputa entre os consumidores pelos produtos no mercado.

Rangel contestou essas visões. Para ele, a inflação estava ligada à existência de 
setores monopolistas e oligopolistas na comercialização dos produtos agrícolas. 
Os agricultores recebiam baixos preços e esses chegavam aos centros urbanos 
mais caros devido ao processo de intermediação. O setor industrial operava com 
altos custos e tinha de pagar salários maiores ou ficava prejudicado pelo baixo 
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nível de vida da população que se traduzia numa demanda reduzida por produtos 
manufaturados.

Da visão de Rangel, conclui-se que o setor agrícola e o industrial operavam com 
preços elevados. Porém, o setor agrícola tinha como principal causa do aumento 
de preços a estrutura monopsônica e oligopsônica de comercialização e o setor 
industrial procurava compensar os seus custos e a capacidade ociosa, praticando 
altos preços para seus produtos.

Assim, a explicação de Rangel para o problema da inflação brasileira, deixa 
de ser uma explicação pautada pelo mecanismo de oferta e demanda e, passa a 
ser um processo que considera a estruturas de mercado vigentes e, seu papel na 
determinação da inflação. Mas, ao invés de significar um obstáculo ao crescimento, 
essa se constituiu num estímulo que levava os empresários a fazer inversões 
constantes, mesmo operando com capacidade ociosa, a fim de evitar a corrosão 
inflacionária. Dessa forma, a inflação garantia a expansão do capital, do emprego e 
um mínimo na renda, evitando a estagnação.

Por outro lado, a inflação exercia forte papel sobre a distribuição de renda 
afetando os trabalhadores. Conforme afirmava Keynes, a inflação é um excelente 
instrumento de arrocho salarial. Aliás, era benéfico aos empresários que o salário 
nominal tivesse reajustes, enquanto os salários reais não, pois os preços subiam 
acima dos reajustes de salariais. Assim, os salários estavam sempre correndo atrás 
do reajustes de preços e nem sempre conseguiam aumentos reais de salários.

Mas Rangel tinha visão positiva da inflação. Segundo ele, os reajustes salariais 
e a legislação trabalhista por parte dos trabalhadores, e o reajuste de preços por 
parte dos capitalistas, tornariam a inflação neutra no que concerne à distribuição 
de renda. Os capitalistas se preocupavam com a demanda efetiva e sabiam que 
a compressão dos salários poderia reduzir o fundo social de salários necessários 
para manter o nível de consumo. Assim, a comunhão de interesses tornaria a luta 
de classes um brando confronto entre sócios do capitalismo, desta forma, ele 
aproxima-se dos clássicos por pressupor que haveria uma harmonia com elevação 
do nível de renda e emprego em toda a sociedade.

Isso decorre do fato de que Rangel acredita que o capital variável que forma o 
fundo social de salários constitui-se no grosso do mercado capitalista, por isso ele 
acredita que os capitalistas têm interesse em aumentar a demanda e torná-la variada 
para expandir a acumulação. O que se verificou, na realidade, é que os empresários 
não se preocupavam com essa demanda e aproveitaram o momento para elevar os 
preços, corroendo os salários a ainda praticando políticas de arrocho salarial.
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Depois de estudar as ideias de Rangel, qual a análise que você 
faz sobre a inflação? O que deve ocorrer se preços e salários 
subirem em proporções iguais?

Para Rangel, a economia precisava passar por um conjunto de transformações 
devido a três motivos: existência de estrutura oligopólica de compra e distribuição 
de produtos agrícolas que emperravam o crescimento e elevavam os preços; 
persistia a distribuição desigual da renda, mantendo o mercado consumidor 
restrito, que piorava com a existência de capacidade ociosa nas empresas; e 
alguns ramos industriais apresentavam sinais de saturação sendo necessário 
apresentar propostas de investimento e canalizar as poupanças para outros setores 
ainda pouco explorados, como indústria de transformação e bens de capitais. O 
problema de não corrigir isso seria a depressão e o processo de estagflação.

Identificar esses motivos foi a contribuição de Rangel que auxiliava a pensar 
propostas para sair da crise dos anos 1960. Depois de Rangel, outros teóricos 
também analisaram a economia brasileira partindo do PSI e buscaram implementar 
debates e políticas direcionadas ao combate da recessão que se verificava na 
economia brasileira. Veremos quem são esses teóricos na próxima seção.

1. As análises de Ignácio Rangel utilizam o método do 
materialismo histórico. Explique o que se entende por 
materialismo histórico.

2. Qual o impacto da presença de oligopsônios e monopsônios 
na estrutura de comercialização e no mercado?
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Seção 3

O modelo de substituição de importações e 
seus herdeiros

Introdução à seção

As ideias iniciais discutidas pela CEPAL, apresentadas na Unidade 1, e por 
Furtado e Rangel frutificaram e ganharam espaço nas análises sobre o processo de 
industrialização brasileiro. A partir dessas contribuições, nasceram outras formas 
de analisar o processo de industrialização brasileiro. Entre os novos estudiosos do 
assunto, destacam-se Maria Conceição Tavares, Paul Singer e Luis Carlos Bresser 
Pereira. Suas ideias e propostas serão discutidas nas próximas linhas.

3.1 Maria da Conceição Tavares e os fundamentos do modelo

Ela pertenceu aos quadros da CEPAL, e sua contribuição foi aprofundar as 
análises sobre o PSI, ilustrando-as com a riqueza de detalhes e dados da economia 
brasileira. Em seus estudos, destaca-se que os PSIs foram comandados por 
investimentos, e esses eram apresentados como forma de superar os desafios que 
apareciam do ambiente externo.

Na primeira fase do PSI, esse beneficiou-se dos 
investimentos nos setores de bens de consumo 
corrente, com menor intensidade do setor de bens 
intermediários e de capital. Nesse processo, ampliou-
se tanto o emprego quanto a renda dos grupos de alto 
poder aquisitivo. Porém, o PSI não eliminou todas as 
importações de imediato, mas propiciou mudanças na 
pauta de importações. Se, inicialmente, as importações 
eram de bens de consumo, agora direcionavam-se 
para bens intermediários e de capital.

Na prática, a pauta de importações sofreu modificações constantes ao longo 
do PSI, sempre comandada pelo estrangulamento externo recorrente e relativo. 
Recorrente porque acontecia a cada avanço para uma nova etapa do processo 
de industrialização em termos de intensidade tecnológica necessária para 
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produzir internamente os produtos antes importados. Relativo porque o processo 
de aprofundamento tecnológico não era igual ou linear em todos os setores, 
impactando de maneira diferenciada as necessidades de cada um deles.

Maria da Conceição de Almeida Tavares (1931-): economista brasileira de 
nacionalidade portuguesa, especializada na interpretação do processo 
de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Seu livro Da Substituição 
de Importações ao Capitalismo Financeiro (1972) atingiu a 11ª edição 
em 1982. Em 1963, publicou seu primeiro ensaio, “Auge e Declínio do 
Processo de Substituição de Importações no Brasil”, sistematizando 
trabalhos desenvolvidos sobre a industrialização substitutiva de 
importações enquanto modelo histórico de desenvolvimento. Entendeu 
o processo de substituição de importações do desenvolvimento 
brasileiro como insuficiência de demanda, na medida em que se 
importou uma tecnologia avançada incompatível com economias 
atrasadas que manifestam uma maior dotação de capital por homem 
empregado, implementando uma menor absorção de mão de obra e 
permitindo uma produção em alta escala e uma concentração na renda. 
Nesse sentido, considera pertinente viabilizar uma demanda autônoma 
para dar prosseguimento à acumulação brasileira.

Para Tavares, uma vez que se completava uma etapa do PSI, logo uma outra 
etapa iniciava, avançando por etapas da produção de bens de consumo duráveis 
para bens intermediários e depois para bens de capital. Assim, cada nova etapa 
do processo necessitava de uma relação maior de capital/homem empregado 
na produção e isso implicava numa menor absorção de mão de obra, maior 
desemprego e menor massa de salários. Ao mesmo tempo, os projetos industriais 
operavam com alta escala de produção.

Então, no Brasil dos anos 1960, havia um problema de demanda insuficiente 
que é a manifestação do esgotamento do PSI, porque, à medida que se implantou 
a indústria de bens de consumo e de bens intermediários, não se verificou na 
economia demanda para bens de capital que fosse suficiente para aumentar os 
investimentos nesse segmento, e essa era a etapa mais avançada e necessária ao 
PSI. Assim, o setor de bens de capital necessitava de uma demanda autônoma 
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capaz de compensar a queda na demanda do setor de bens de consumo.

Aqui entra o Estado que, por meio de investimentos autônomos, poderia 
promover um modelo autossustentado de crescimento. Tavares conclui que a 
insuficiência de demanda e investimentos com alta densidade de capital eram os 
problemas para o avanço a novas etapas do PSI, porque a alta densidade de capital 
gerava capacidade ociosa e concentração de renda e somente através de uma 
demanda autossustentada e autônoma seria possível avançar para nova etapa do 
processo de acumulação.

Assim, o estrangulamento externo recorrente e relativo necessitava de uma 
consumação de demanda para que o PSI surtisse efeito, evitando, dessa forma, 
subestimar o impulso dinâmico que se fazia presente na economia brasileira até 
então. O PSI não se esgotou devido ao estrangulamento externo, mas sim devido 
a uma capacidade ociosa (de acumulação) preexistente que buscava expandir sua 
capacidade de realização e necessitava de novas oportunidades de valorização, já 
que os mercados tradicionais não se apresentavam mais atrativos.

Havia a necessidade, nos anos 1960, de um impulso ao sistema capitalista 
brasileiro para dar continuidade ao PSI, esse papel coube ao Estado. Dessa forma, 
em 1964, Tavares descreveu o PSI como um modelo de desenvolvimento interno 
que tem impulso nas restrições externas. Em sua obra, ela destacou a evolução da 
pauta de importações, analisando o balanço de pagamentos e suas variações ao 
longo do tempo. Centrou-se nas relações produto/capital, economia de escala, 
propensão a poupar, eficiência marginal do capital e em menor destaque nas 
relações capital trabalho e condições de força de trabalho ou taxa de mais-valia.

João Manuel Cardoso de Mello também afirmou que o PSI não conseguiu gerar 
um processo autossustentado de crescimento devido à sua concepção marginalista e 
neoclássica de capitalismo. Assim, Francisco de Oliveira será o responsável por interpretar 
a expansão do capitalismo no Brasil a partir das forças sociais internas, enfatizando a 
regulamentação das relações de trabalho, da força de trabalho, a formação do exército 
industrial de reserva, da taxa de produtividade, todas em sua relação dialética entre a 
agricultura, indústria e comércio, entre o avançado e o atrasado.

Tavares e João Manuel elaboraram um estudo nos anos 1970 que falava da 
transição da economia cafeeira, enquanto uma forma mais atrasada de capitalismo 
no Brasil, para a forma mais avançada que seria o capitalismo industrial. A passagem 
da acumulação cafeeira para acumulação industrial representa a consolidação do 
capitalismo no Brasil, que se fez através do avanço das relações de produção e 
forças produtivas. O capital evolui de maneira mais rápida na acumulação industrial, 
devido ao aumento da produtividade (com uso de máquinas e equipamentos) que 
seria impraticável numa economia agrícola. E seus resultados são maiores taxas 
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de exploração e acumulação, além de formar um grande exército industrial de 
reserva, subordinando o trabalho ao capital, independente dos salários.

O trabalho de Tavares foi criticado por não ter incorporado em suas análises 
a profundidade das transformações sociais, em especial a formação do exército 
industrial de reserva, dos impactos do aumento da densidade de capital sobre as taxas 
de exploração e da produtividade sobre os ganhos do desenvolvimento econômico.

3.2 Paul Singer e os ciclos conjunturais

Para esse autor, a economia brasileira tinha funcionamento cíclico, baseada em 
fatores externos que apareceram num primeiro momento na economia colonial 
agroexportadora que já traz em si um processo de crescer de fora para dentro. 
Assim, a crise conjuntural decorria do impulso enorme para acumular, dadas as 
possibilidades limitadas da atividade econômica aqui desenvolvida.

Assim, o eixo agroexportador era responsável pelo mercado de produtos 
coloniais, o que era fato para o Brasil até 1930. Após esse período, o Brasil ingressa 
na transformação que se verificou nos países subdesenvolvidos e ocorre o 
crescimento dos setores econômicos voltados para o mercado interno com uma 
consequente capitalização desse.

Paul Singer (1932-): professor de economia da Universidade de São 
Paulo, nascido na Áustria e naturalizado brasileiro. Um dos fundadores do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e estudioso da obra 
de Karl Marx, realizou várias pesquisas sobre a realidade brasileira. Entre 
seus vários livros, destacam se: Economia Política da Urbanização (1973); 
A Crise do “Milagre” (1975); Curso de Introdução à Economia Política 
(1976); Economia Política do Trabalho (1978); Dominação e Desigualdade 
(1981); O Dia da Lagarta, Democratização e Conflito Distributivo no Brasil 
do Cruzado (1987); e Uma Utopia Militante: Repensando o Socialismo 
(1998). Participa do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tornou-se 
secretário municipal do Planejamento entre janeiro de 1989 e dezembro 
de 1992 no governo de Luíza Erundina (1989-1992).
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Quando sobreveio a crise dos anos 1960, 
Singer afirma que essa é resultado de um 
problema conjuntural que surgiu da anarquia e 
da desproporção intersetorial das produções do 
sistema capitalista. O país não tinha a capacidade 
autopropulsora que se imaginava dentro do PSI, 
e o capitalismo brasileiro de 1956-61 apresentava 
uma contração cíclica normal resultante de uma 

etapa anterior de expansão da acumulação. Não era uma crise que se resolveria 
com reformas estruturais, ou as chamadas reformas de base. O país carecia de um 
ciclo econômico local e isso era reflexo dos impulsos que sofria de fora para dentro 
da economia. A crise dos anos 1960 não era reflexo do esgotamento do PSI, mas 
sim uma crise cíclica que surge da contradição do capitalismo de dinâmica interna 
da sociedade brasileira.

3.3 Bresser Pereira e a nova classe média

Esse pesquisador destacou a importância 
das transformações socioeconômicas pelas 
quais passaram a sociedade brasileira, em 
especial a consolidação da classe média. Para 
ele, aqui ocorreu o mesmo que aconteceu 
nos países desenvolvidos durante a segunda 
Revolução Industrial. Essa teria disseminado 
grandes empresas e organizações públicas 

e privadas, que contaram com um aumento do número de administradores 
e de profissionais de nível técnico e superior que ocuparam cargos de nível 
diferenciados e desempenharam na escala social papéis estratégicos que lhes 
foram determinados.

Luís Carlos Bresser Pereira (1934-): bacharel em Direito, doutor pela 
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 
(USP) e livre-docente na mesma universidade a partir de 1984, é também 
professor-titular da Escola de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas, onde leciona desde 1959. Membro do Cebrap desde 
1970, fundou, no início dos anos 1980, a Revista de Economia Política. 
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Tal elite social cresceu juntamente com as empresas capitalistas e denominou-
se a nova classe média. Esta elite se consolida e diversifica e, a partir dos anos 
1950, constitui-se numa classe à parte, tornando-se a base de um novo modelo de 
produção, o tecnoburocrático. Essa é uma forma de expressar como as organizações 
socioeconômicas teriam surgido e se difundido ao longo do modo de produção.

Ainda hoje existe uma grande discussão sobre a importância das classes sociais 
no processo de desenvolvimento, ser mais burocrático, e o impacto dessas 
tecnocracias no desenvolvimento econômico social do país.

Após estudar esses três pesquisadores, você consegue diferenciar 
com clareza as propostas de cada um deles para analisar a 
industrialização brasileira e seus impactos sobre a economia?

Diretor administrativo do Grupo Pão de Açúcar (1963-1983), presidente 
do Banespa (1983-1985) e secretário de governo durante a gestão de 
Franco Montoro, em abril de 1987 assumiu o Ministério da Fazenda 
em substituição a Dílson Funaro, tendo permanecido no cargo até 
dezembro do mesmo ano. Em sua gestão no Ministério da Fazenda, deu 
prosseguimento, embora com algumas modificações, à linha heterodoxa 
de seu antecessor, implementando uma série de medidas denominadas 
Plano de Controle Macroeconômico, mais conhecido como Plano Bresser. 
O fracasso do plano para conter a inflação precipitou sua demissão em 
dezembro de 1987. Entre seus livros, destacam-se: Desenvolvimento e 
Crise no Brasil (1969), Tecnoburocracia e Contestação (1972), Estado e 
Subdesenvolvimento Industrializado (1977), Inflação e Recessão (1984), 
em coautoria com Yoshiaki Nakano, e Lucro, Acumulação e Crise (1986).
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1. Maria da Conceição Tavares faz um diagnóstico a 
respeito da estagnação pela qual passava o país nos anos 
1960. Indique quais os problemas que ela apresentou para a 
continuidade do PSI.

2. Paul Singer indicou que a crise era resultado de uma das 
fases do ciclo econômico. Descreva como ele apresenta em 
sua análise a crise do PSI.

Caro aluno, chegamos ao final desta unidade. Estudamos como 
o processo de substituição de importações serviu de base para 
o desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil. Nesse 
caminho, apresentamos os principais teóricos do PSI e do 
subdesenvolvimento, bem como as análises tecidas por esses 
que tinham como objetivo identificar os motivos da estagnação 
nos anos 1960 e indicar caminhos para prosseguir rumo ao 
desenvolvimento. Para compreender melhor os aspectos aqui 
analisados, você pode continuar pesquisando em livros, internet 
e demais materiais o processo ou modelo de substituição de 
importações e a crise dos anos 1960. Bons estudos e não se 
esqueça de enviar suas dúvidas aos professores.
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Nesta unidade, estudamos a questão do “processo de 
substituição de importações”, que foi o modelo que serviu 
de base para os estudiosos da industrialização brasileira. 
Esse se constituía numa forma estruturada de interpretar os 
desdobramentos e obstáculos que se apresentavam para o 
aprofundamento da estrutura produtiva industrial brasileira. 

Foram grandes as contribuições de Celso Furtado, Ignácio 
Rangel, Maria da Conceição Tavares, Paul Singer e Luiz Carlos 
Bresser Pereira em relação às análises das formas que assumiu 
o capitalismo industrial no Brasil.

1. A unidade discute o processo de substituição de importações 
como modelo seguido pelo país para implementar a 
industrialização. Nesse sentido, é necessário compreender 
os significados possíveis para o termo quando aplicado à 
economia brasileira. Indique quais são os significados de 
substituição de importações.

2. Para Furtado, era necessário ter uma produção que utilizasse 
mais mão de obra, pagasse melhores salários e desta forma 
criasse possibilidades de consumo, incentivando a oferta de 
bens assalariados. Nesse sentido, a presença do Estado era 
imprescindível. Um Estado com características keynesianas 
e orientado pelas ideias cepalinas, sendo ele produtor, 
orientador e, sobretudo, planejador da economia no sentido 
de representar os interesses da maioria da população. Diante 
desse quadro, o que era necessário que o país superasse para 
sair do subdesenvolvimento na opinião de Furtado?
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3. Ignácio Rangel ocupou-se de identificar os fatores que 
seriam responsáveis pela alta inflação nos anos 1960. O que 
ele verificou foi que, mesmo com a produção caindo, os 
preços estavam se elevando. Qual o nome que identifica este 
problema e como pode ser explicado?

4. De certa forma, é possível dizer que Rangel não via na 
inflação um problema maior, excluindo-se o fato de que os 
trabalhadores perdiam poder de compra. Explique como 
Rangel entendia o efeito da inflação sobre a economia.

5. Explique as contribuições de Maria Conceição Tavares, 
Paul Singer e Bresser Pereira para análise do Processo de 
Substituição de Importações (PSI).
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RAÍZES DO PENSAMENTO 
MARXISTA BRASILEIRO

Nessa seção, estudaremos as análises comunistas sobre o capitalismo 
e sua relação de exploração no mundo, conforme expressa a III e a IV 
Internacional Comunista.

Seção 1 | A contraposição do pensamento de Lenin e 
Trotsky e a relação de poder

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você conhecerá o 
pensamento marxista sobre o desenvolvimento brasileiro.

Regina Lúcia Sanches Malassise

Unidade 3

Nessa seção, apresentaremos os principais aspectos do que se entende 
por revolução democrática burguesa, bem como o modelo democrático-
burguês proposto por Nelson Werneck Sodré. E, por fim, apresentam-se as 
principais considerações sobre a política econômica brasileira e como essa 
foi impactada pela dominação capitalista na visão dos teóricos brasileiros 
do comunismo, buscando também trazer atualidades da retomada da 
discussão sobre exploração.

Vamos, então, conhecer um pouco mais sobre as análises comunistas 
sobre a economia brasileira dos anos 1920-60.

Seção 2 | O PCB e a revolução democrática burguesa
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Introdução à unidade

Caro aluno, nesta unidade você irá estudar os fundamentos do pensamento 
marxista presentes na análise da economia política brasileira. Para conhecer as 
ideias assumidas pelos pensadores brasileiros a partir das teorias desenvolvidas 
pelos marxistas, é necessário compreender a perspectiva de Lenin e Trotsky sobre a 
Revolução Russa em 1917, movimento no qual os dois participaram ativamente. Em 
seus estudos, expressam as teorias e as experiências vividas no seio do movimento 
comunista, fazendo menção também à Revolução Chinesa de MaoTsé-Tung.

Para compreender como os pesquisadores brasileiros fizeram associação 
entre essas teorias e verificaram a possibilidade de utilizá-las para análise do caso 
econômico brasileiro, precisamos conhecer os movimentos que difundiram as 
ideias comunistas pelo mundo, quais sejam: III e a IV Internacional Comunista e 
a Revolução Chinesa, as quais influenciaram os pensadores marxistas do mundo 
todo, incluindo os brasileiros. 

A partir dos contatos com o Ocidente, a China iniciou um período de 
crise e declínio, caracterizado por revoltas populares no século XIX. 
Essas revoltas inicialmente devastaram a China, minando o poder 
do imperador. Esse processo deu início ao que ficou conhecido 
historicamente como Revolução Chinesa. O reino imperial só terminou 
em 1911. Seguiu-se um breve período de república com presidência de 
Sun Yat-Sem. Nesse período, o país submergiu em guerras entre generais 
que dominavam vastas extensões do território nacional. A república 
chinesa ruiu ao tentar enfrentar a invasão japonesa, em 1937, enquanto 
se espalhava a guerra civil travada entre os exércitos mercenários dos 
generais e o “exército vermelho” de camponeses, sob a liderança de Mao 
Tsé-Tung na Revolução Comunista na China. Nesse momento, após o 
término da Segunda Guerra Mundial, com a derrota, as tropas de Chiang 
Kaishekestes refugiaram-se em Formosa que posteriormente foi batizada 
com o nome indígena deTaiwan. No restante do território, dominado por 
Mao Tsé-Tung, estabeleceu-se a República Popular Socialista da China. 
Para ler mais sobre esse tema, consulte o texto 60 anos da Revolução 
Chinesa, disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/noticias/
topicos,revolucao-chinesa,890,0.htm>. Acesso em: 31 mar. 2016.
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Os marxistas brasileiros se enquadravam em um desses movimentos (III ou IV 
Internacional), tomando por base os escritos resultantes dos congressos e expressos 
em seus discursos, que de uma forma ou de outra, estavam muito amarrados aos 
ideais comunistas. As ideias dos marxistas brasileiros, que serão apresentadas ao 
final desta unidade e na unidade 4, trazem, ao mesmo tempo, a análise do cenário 
econômico misturado com sua análise política, cujos fundamentos emanam de 
Lenin (III Internacional) ou de Trotsky (IV Internacional), que utilizaram os aspectos 
centrais desses teóricos para estudar o Brasil. Nesse sentido, para compreender 
melhor esses aspectos, esta unidade está subdividida em duas seções, a seguir.
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Seção 1

A contraposição pensamento de Lenin e Trotsky 
e a relação de poder

Introdução à seção

No centro das discussões socialistas, dois grandes representantes do 
pensamento revolucionário estavam descritos por Lenin expressos na III 
Internacional e por Trotsky na IV Internacional.

No Brasil, a revolução democrática burguesa, à luz da III Internacional, foi a fonte 
de inspiração para o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Na análise do PCB no país, 
o socialismo somente seria atingido quando ocorressem profundas mudanças na 
estrutura burguesa. Assim, a revolução democrática burguesa permitiria ultrapassar 
as amarras feudais e levaria o país à arena democrática, preparando o caminho 
rumo ao socialismo.

Por outro lado, um movimento mais extremo era representado pelos ideais 
de Trotsky, que, à luz da IV Internacional, apregoava a Revolução Permanente, 
que tinha como objetivo gerar movimentos que conduziriam a uma revolução 
socialista, na qual os proletários tomassem o poder nos países, sem necessidade 
de nenhuma transição pelo período democrático.

Diante desses dois extremos de como deveriam ser os movimentos que levassem 
o país aos movimentos socialistas e colocassem no poder o proletariado, cabe-nos 
compreender quais os princípios básicos que norteiam cada uma dessas vertentes.

1.1 A revolução democrática burguesa de Lenin

Lenin foi um grande expoente da luta anti-imperialista. Segundo esse teórico, 
para ingressar na arena política e preparar o caminho para organização e politização 
da sociedade a favor do socialismo, os países deveriam seguir o caminho da 
Revolução Democrática Burguesa. Dessa forma, o pensamento de Lenin apareceu 
expressivamente na III Internacional Comunista. No Brasil, essa era a visão adotada 
pelo PCB.

Para analisar o capitalismo nas ex-colônias, em sua obra Duas Táticas, Lenin 
segue uma orientação progressista, inspirado na Rússia. Dessa forma, a revolução 
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socialista ocorreria por meio da revolução democrático burguesa.

Na Rússia, havia o governo czarista. No século XIX, o país avançava no processo 
de industrialização e urbanização, tendo então surgido a classe média e o proletário 
industrial concentrado em grandes cidades, como Petrogrado e Moscou. O capital 
estrangeiro era dominante e a força de produção nativa detinha pouco espaço no 
mercado. Porém, a burguesia nativa tinha intenção de limpar os entraves apresentados 
pelo mercado e assumir as rédeas da produção no país. No interior do país, ainda 
prevaleciam as relações feudais de produção na qual a população era condenada 
a trabalhos forçados e em condições de vida sub-humanas. Trabalhadores rurais 
que laboravam muito mais horas que os trabalhadores da indústria, tinham salários 
inferiores, eram proibidos de se sindicalizar ou ter associação.

No final do século XIX, a Rússia era um território dominado pela monarquia 
e seu imperador era chamado de czar. Embora o czar contasse com o 
apoio da classe nobre, as demais classes sociais e as regiões mais distantes 
da capital encontravam-se em situação de penúria. Nessas condições, e 
contando que o Império Russo tinha dimensões continentais, com uma 
população de mais de 140 milhões de habitantes, mesmo com uma 
industrialização nascente (com participação do capital estrangeiro), a 
sociedade geral e, em especial, a agrária do país começa a passar por 
dificuldades. Um marco para a Rússia czarista é o ano de 1880, quando 
foi estabelecido contato entre os intelectuais do operariado russo com 
ideias de cunho marxista e socialista. A mistura da situação precária do 
povo russo com os ideais representados por esses grupos de intelectuais 
incutiu na mente dos trabalhadores ideais socialistas que deram início às 
primeiras greves. Você pode continuar lendo mais sobre a Rússia czarista 
no texto “Czarismo: retrato do inferno”, disponível no link: <http://
guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/czarismo-retrato-
inferno-435621.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2016.

O agravante do modelo czarista é que ele não contribuía para a melhoria da 
situação do país; além disso, a Rússia havia perdido uma guerra para a marinha 
japonesa. A insatisfação dos camponeses, dos trabalhadores urbanos e da burguesia 
nascente fazia com que eles se unissem na busca da melhoria da eficiência do 
governo, contra a aristocracia feudal e conservadora e a favor da industrialização 
e modernização do país.

A mobilização que começou com os camponeses, aos quais se uniram os 
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proletários urbanos em busca de melhores condições de vida e de trabalho, terminou 
na criação dos sovietes1 em 1905, que foi violentamente sufocada pelo czar, os 
sovietes voltaram a surgir efetivamente em 1917, com a derrubada do czarismo.

1 Os sovietes, ou estrutura dos sovietes, consistiam num sistema piramidal de conselhos. A 
base era formada pelos sovietes de fábricas, nas cidades, ou de aldeias, no campo. Níveis 
sucessivos estabeleciam-se a partir de então, nas cidades sovietes de distrito e de província. 
O conjunto era coroado pelo Congresso de sovietes de operários, soldados e camponeses, 
órgão supremo e soberano, que elegia um Comitê Executivo que, por sua vez, designava 
um Conselho dos Comissários do Povo (CCP), o governo efetivo do país. (REIS FILHO, 
Daniel Aarão. Rússia (1917 - 1921) Anos Vermelhos. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987).

A Revolução Russa de 1905 foi um movimento que nasceu da percepção 
dos proletários de sua condição de trabalhadores explorados, e que 
essa exploração era a fonte da mais valia que alimentava a riqueza e 
a acumulação capitalista. Na prática, os trabalhadores permaneciam 
na situação de miséria. No domingo do dia 22 de janeiro de 1905, foi 
organizada uma manifestação pacífica e em marcha rumo ao palácio 
do Czar Nicolau II, e os manifestantes foram massacrados. O episódio 
ficou conhecido como “Domingo Sangrento” e foi o estopim para o 
início do movimento revolucionário na Rússia. Nesse momento, a 
organização política dos operários russos ocorre e são criados sovietes 
(conselho), que foram sufocados pelo Czar. Você pode ler mais sobre 
esta revolução nos links:
<http://guiadoestudante.abr i l .com.br/aventuras-histor ia/
antecedentes-revolucao-russa-era-contradicoes-435619.shtml>. 
Acesso em: 28 mar. 2016; <http://guiadoestudante.abril.com.
br/aventuras-historia/revolucao-comunista-russia-outubro-
vermelho-435618.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2016

Assim, Lenin, na obra Duas Táticas, propõe a revolução democrática burguesa, 
por acreditar que essa seria a forma possível se superar as relações feudais de 
produção e também de unir o vasto território russo em torno dos núcleos de 
industrialização que se concentravam em poucas cidades. Buscava-se superar os 
limites políticos que eram impostos como ausência de liberdade democrática, não 
possibilidade de organização sindical e imprensa, e negação de representação 
legislativa das classes proletárias, excluindo, muitas vezes, a própria burguesia.

Lenin acreditava que a união poderia ser benéfica porque a classe proletária russa 
tinha pouca consciência política e, dessa forma, a união com a burguesia poderia 
levar à maior organização e conscientização das massas. A união de interesses 
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de diferentes grupos sociais que, iam da pequena burguesia agrária, industrial e 
proletariados, permitiria lutar por uma república democrática. Mas essa teria um 
caráter burguês, sendo que ao proletariado russo caberia, tão logo percebesse tais 
acontecimentos, implementarem um caminho rumo ao socialismo.

Vladimir Ilitch Ulianov Lenin: foi um revolucionário russo e um dos 
principais personagens da  Revolução Russa de 1917. Como líder do 
Partido Comunista, sua ideologia influenciou pessoas em todo o 
mundo. Nasceu em Simbirsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Desde 
adolescente, teve contato com ideologias políticas, especialmente 
por causa da influência de seu irmão Alexandre Ulianov (SANDRONI, 
1999). O irmão de Lenin integrou um grupo de extrema esquerda 
chamada  Pervomartovtsi, o qual foi responsável pela tentativa de 
assassinato do czar Alexandre III. Alexandre foi preso juntamente com 
o restante do grupo, sendo condenado à morte em 1887, quando Lenin 
tinha apenas 17 anos. Você pode conhecer mais sobre a vida e obra de 
Lenin lendo o link: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/
lenin_-_o_revolucionario_discreto.html>. Acesso em: 28 mar. 2016

Dessa forma, Lenin acreditava que as transformações democráticas desse 
período abririam espaços para situações favoráveis à acumulação de capital. Isso 
ocorreria porque, num primeiro momento, elas eliminariam as obrigações servis 
do feudo, reduziriam o poder do latifúndio e ativariam o uso de terras ociosas. 
Por isso, o domínio momentâneo da burguesia seria aceitável, pois nessa etapa 
o principal era fortalecer as relações democráticas porque isto enfraqueceria os 
domínios feudais perante a burguesia, beneficiando o proletariado, mesmo que 
inicialmente tenha beneficiado mais os capitalistas.

Por outro lado, apregoava que os proletários não deveriam ter acordos com 
a burguesia, pois, na consolidação do capitalismo na Rússia, os mencheviques 
(minoria)2, ao contrário dos bolcheviques (maioria)3, deixavam claro que a 
emancipação dos proletários não era de interesse das novas conquistas 

2 Ler sobre mencheviques no link: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/
bolchevismo-bolcheviques-mencheviques-lenin-e-a-russia-pre-revolucao.htm>. Acesso 
em: 28 mar. 2016. 

3 Ler sobre bolcheviques no link: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/
bolchevismo-bolcheviques-mencheviques-lenin-e-a-russia-pre-revolucao.htm>. Acesso 
em: 28 mar. 2016.
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democráticas e que havia por trás da burguesia a ideia de substituir a ditadura do 
feudalismo pela ditadura da burguesia.

A história da Internacional Comunista inicia entre 1862 e 1863, quando 
operários britânicos e franceses começaram a debater a fundação de uma 
organização internacional e que deu origem ao Comitê Internacional 
dos Trabalhadores em 1864, integrado por organizações operárias de 
diversos países europeus. O mentor e principal líder da AIT (Associação 
Internacional dos Trabalhadores) era Karl Marx. A Comuna foi considerada 
por Marx como a primeira experiência de revolução e de governo 
operários. Nela, também estiveram presentes a divergência em relação 
aos anarquistas representados por Bakunin. A I Internacional Socialista era 
uma confederação de tendências ideológicas diversas, logo a repressão 
e as crescentes divergências internas enfraqueceram a organização, que 
acabou sendo extinta em 1871. Treze anos depois, em 1889, foi criada em 
Paris a II Internacional dos Trabalhadores. Sua direção seguia a doutrina 
marxista, mas encontravam-se presentes, em seu interior, diferentes 
correntes do movimento operário. Existia até uma corrente oportunista, 
dirigida por Eduard Bernstein, que defendia a ideia de que a democracia 
burguesa poderia garantir aos trabalhadores todos os benefícios sem 
necessidade de revolução. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial 
em 1914, a luta contra a guerra foi uma das principais bandeiras da 
Internacional. Com o desenrolar do conflito, entretanto, as divergências 
vieram à tona e terminaram por enfraquecer a unidade da associação.
Em 1919, logo após a vitória dos comunistas na Revolução Russa 
(1917), foi criada a III Internacional, ou Internacional Comunista, ou 
ainda Comintern. Seu principal objetivo era criar uma União Mundial 
de Repúblicas Socialistas Soviética, dominada pelo Partido Comunista 
da União Soviética. A Internacional emitia diretrizes que deveriam ser 
seguidas por todos os seus filiados, inclusive o Partido Comunista do 
Brasil. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, a Internacional 
Comunista foi dissolvida com a finalidade de tranquilizar os aliados 
ocidentais da União Soviética. Em 1938, Trotsky funda a IV Internacional 
e conta com apoio de representantes de partidos comunistas europeus. 
Você pode ler mais sobre a Internacional Comunista e suas várias edições 
no link: <http://www.pstu.org.br/node/7672>. Acesso em: 28 mai. 2016.

1.2 Trotsky e o sentido da revolução permanente

Trotsky partiu da ideia de Marx e Engels sobre a revolução permanente e, após a 
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revolução russa de 1905, suas ideias foram propagadas a partir da IV Internacional, 
sendo influenciado também por Karl Kautsky. As visões da revolução permanente 
diferiam entre Marx e Trotsky. Trotsky acreditava que os proletários russos podiam 
ultrapassar as barreiras do capitalismo e que não seguiriam, nessa revolução, os 
mesmos passos das economias mais avançadas porque eles tinham condições de 
chegar mais rápido ao poder.

Revolução permanente é um termo na teoria marxista que foi utilizado 
pela primeira vez por Karl Marx e Friedrich Engels entre 1845 e 1850. 
Marx utiliza o termo para pontuar a estratégia de uma classe proletária 
(revolucionária) para assumir e continuar no poder defendendo seus 
interesses de forma independente e sem compromisso, embora pudesse 
realizar alianças políticas. Para Trotsky, a revolução permanente era 
utilizada para explicar como revoluções socialistas poderiam ocorrer 
em países que não tinham atingido o capitalismo avançado. Segundo 
ele, os capitalistas desses países são incapazes de desenvolver as forças 
produtivas (burguesia enfraquecida), logo somente o proletariado 
industrial que se desenvolveria, aliado ao campesinato, poderia aproveitar 
o poder social, econômico e político de uma revolução socialista.

Na visão de Trotsky, o atraso da Rússia não era um empecilho para revolução 
socialista, pelo contrário, o baixo desenvolvimento do capitalismo na Rússia favoreceria 
a escalada rápida dos proletários rumo ao poder. Trotsky sinalizava que na Rússia existia 
um sólido núcleo industrial capitalista concentrado em Moscou e San Petersburgo e 
que nestes núcleos concentrava-se um grande contingente de proletariados. Estimava-
se que em torno de 5 milhões de pessoas viviam nesses centros.

Por outro lado, a burguesia industrial local era enfraquecida devido ao domínio 
de capital estrangeiro e do Estado sobre a estrutura de produção. Então, a burguesia 
russa local seria, na visão de Trotsky, impotente e inexpressiva diante de qualquer 
processo revolucionário que buscasse extinguir o feudalismo no país.

Nesses termos, a Rússia pós-revolução de 1905, graças à capacidade política 
que o seu proletariado apresentava em termos de organização nos sovietes de 
Moscou e Petrogrado, reunia condições de levar a termo as transformações com 
maior profundidade rumo ao socialismo (TROTSKY, 2007).

Trotsky esperava que essa revolução do proletariado não se prolongasse e 
conseguisse, de maneira imediata, suprimir o sistema burguês para o qual não 
havia solução nem continuidade. Assim, a liquidação do absolutismo do incipiente 
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sistema burguês do processo de servidão seria rápida, através de uma série de 
conflitos sociais e, desses conflitos, novos extratos sociais emergiriam das massas.

Os constantes ataques do proletariado aos 
privilégios econômicos das classes políticas e 
dominantes levariam a uma vitória do proletariado, o 
que se chamou de Revolução Burguesa Retardatária 
na Rússia, e só se concretizariam pelo comando 
proletário porque somente essa classe social tinha 
como levar a cabo as transformações sugeridas 
por Trotsky, quais sejam a revolução agrária e a 
reconstrução do estado democrático.

Leon Trótsky, russo nascido em Lev Davidovich Bronstein em 7 de 
novembro de 1879, foi um intelectual marxista e revolucionário 
bolchevique, organizador do Exército Vermelho e rival de Stalin na 
tomada do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) após a morte 
de Lenin. Afastado por Stalin do controle do partido, Trotsky foi expulso 
do partido em 1927 e exilado da União Soviética em 1929. Foi assassinado 
em 21 de agosto de 1940, por um agente da polícia de Stalin. Para ler 
mais sobre esse teórico, consulte o link: <http://educacao.uol.com.br/
biografias/leon-trotsky.htm>. Acesso em: 28 mar. 2016.

Nesse contexto, a revolução agrária era concebida como um processo 
nacionalização da propriedade territorial com a eliminação da renda diferencial4, 
o que não ocorria nos países capitalistas avançados, e a construção de um 
democrático de estado não era uma realidade observável nas economias 
capitalistas (PADILHA, 2008). Nesses termos, o objetivo revolução burguesa estava 
totalmente ligado às tarefas socialistas.

4 Renda diferencial: conceito desenvolvido pela escola clássica e que tem em Ricardo e 
Marx seus principais formuladores. Para o primeiro, a renda diferencial existe em decorrência 
dos diferentes graus de fertilidade dos diversos terrenos e de sua diferente localização em 
relação aos mercados consumidores. A renda(diferencial) seria proporcional às diferenças de 
produtividade entre os dois terrenos. Marx, partindo do pressuposto de que todas as formas 
de renda consistem no monopólio de classe social sobre frações do globo terrestre, separa 
a renda capitalista da terra em quatro partes (diferencial I e II, absoluta e de monopólio).
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Deve-se atentar também que as ideias de Trotsky em relação ao desenvolvimento 
capitalista sobre implantação de uma democracia burguesa nos países atrasados 
deram origem à ideia do desenvolvimento desigual combinado do capitalismo 
mundial, processo no qual as colônias e ex-colônias alimentavam a acumulação 
na metrópole imperialista à custa de sua própria expansão, o que em parte lembra 
um pouco o tal do crescimento empobrecedor da CEPAL.

Desenvolvimento desigual e combinado. A lei do desenvolvimento 
desigual e combinado é a teoria formulada por Trotsky que compreende 
a ocorrência simultânea de aspectos avançados e atrasados no processo 
de desenvolvimento econômico dos países. Nos países atrasados, 
um setor extremamente moderno da economia pode existir de forma 
combinada com o mais atrasado, resultando numa formação social sem 
grandes contradições entre as classes dominantes. Segundo Trotsky, 
quanto mais tarde um país se industrializasse, a burguesia local seria 
mais conservadora, já que o temor ao proletariado seria muito maior 
do que a sua oposição à aristocracia e às demais classes dominantes 
antecedentes. Assim, a burguesia optará por construir alianças com 
as classes dominantes para desenvolver o Estado burguês moderno e 
seu processo de industrialização, evitando romper com a estrutura de 
poder existente. Você pode ler mais sobre esse tema no link: <http://
blogconvergencia.org/?p=935>. Acesso em: 28 mar. 2016.

Ao fazer esse papel no capitalismo periférico, as economias subdesenvolvidas 
se desenvolveriam dentro de um contexto de capitalismo periférico, sendo 
permanentemente fracas e atrofiadas. Também a burguesia nesses países era 
frágil e não tinha interesse em cumprir tarefas democrático-burguesas. Dessa 
forma, Trotsky lança a mão de uma análise que informa que o sistema capitalista, 
na sua fase imperialista, é articulado num sistema internacional e que produz e 
reproduz laços de dominação e dependência e, ao mesmo tempo, impede uma 
revolução nacional democrática como aquelas que foram realizadas nos países 
desenvolvidos, afastando esses países mais pobres da plena democracia.

Nesse contexto, Trotsky deu muito pouca importância às transformações burguesas 
que poderiam ocorrer e que permitissem a superação da servidão como, por exemplo, 
a ideia de assalariamento dos proletários. Também não aceitou propostas alternativas 
à eliminação da propriedade da terra e da renda fundiária, nem às transformações 
democráticas parciais favoráveis aos trabalhadores como liberdade de organização 
sindical direito a voto etc. Então, essas são as ideias de transição, presentes na proposta 
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de Trotsky, para avançar rumo ao estado social democrático.

Conclui-se, do pensamento de Trotsky, que sobravam aos países duas 
alternativas de regime político: o fascismo ou o socialismo; e essa proposta surge 
do fato de que Trotsky generalizou muito a experiência russa e seu desenvolvimento 
de colônia e ex-colônia junto ao capitalismo retardatário para o restante das 
economias periféricas. Em 1924, após a morte de Lenin, Trotsky é expulso da união 
soviética e em seu exílio ele vai se organizar em oposição a Stalin e aos membros 
da III Internacional. A partir desse momento, as propostas stalinistas e trotskystas 
serão o divisor de água no comunismo internacional com Stalin na III Internacional 
e Trotsky na IV Internacional.

Após analisar as ideias de Lenin e Trotsky sobre a Revolução 
Socialista, caso ela ocorresse no Brasil de hoje, com qual 
teórico ela se identificaria mais? Por quê?

1.3 A III Internacional Comunista

Precisamos ter em mente que, todos os movimentos que culminam em 
questões sociais, em urgências e necessidades, presentes em uma região, na qual 
uma população é submetida, surgem a partir de movimentos históricos que estão 
presentes de maneira direta e indireta e acabam por reunir pessoas interessadas 
em levar adiante uma certa transformação social.

Assim foi com a III Internacional de 1919, que é fruto de observações e de 
necessidades vislumbradas na Revolução de Outubro5, das quais surgiram 
divergência entre as próprias lideranças do movimento comunista, destacando-se 
leninista adepta do social chauvinismo (sacrifício extremo pela nação) e os adeptos 
do reformismo frutos dos encontros da II Internacional. Outro movimento histórico 

5 A Revolução de Outubro na Rússia, também conhecida como Revolução Bolchevique ou 
Revolução Vermelha, foi a segunda fase da Revolução Russa de 1917, depois da Revolução 
de Fevereiro do mesmo ano. Começou com o golpe de estado, liderado por Vladimir 
Lenin e pelos bolcheviques, contra o governo provisório, em 7 de novembro. Foi a primeira 
revolução comunista marxista do século XX e deu o poder aos bolcheviques. A Revolução 
de Outubro foi seguida pela Guerra Civil Russa (1918-1922) e pela criação da URSS em 1922. 
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estava presente alterando a relação de forças, a Primeira Guerra Mundial6.

Em 1914, os principais líderes da II Internacional, como Kautsky e Reulfred, 
sustentavam a ideia de que a social-democracia deveria apoiar seus respectivos 
países e, portanto, suas burguesias na luta entre as potências imperialistas, enquanto 
Lenin sustentava a tese de que as classes dominadas de todos os países deveriam 
opor-se à guerra e à burguesia, inclusive dentro do próprio país e fora dele.

A III Internacional havia sido, então, realizada às pressas em 1919, ocorrendo 
num estado de guerra civil na Rússia e a reorganização do movimento comunista 
em escala internacional, com críticas ao reformismo e seguidismo propostos na 
II Internacional durante o 2º Congresso. Na II Internacional, debateu-se a questão 
nacional e colonial porque havia uma disputa entre as colônias e essa disputa era 
tanto de cunho político, porque havia movimentos anti-imperialista e incentivada 
pela revolução de outubro, quanto de cunho econômico. Isso porque em 1914, 
durante o início da Primeira Guerra, essas colônias tinham um papel estratégico 
para fornecer matéria-prima barata para os mercados e, nesse sentido, também 
estavam desempenhando um papel na divisão internacional do trabalho.

Os trabalhadores das colônias eram explorados, o que permitia melhorar a condição 
de vida dos trabalhadores das metrópoles. Então, a exploração das colônias servia para 
fornecer um estado de bem-estar para os operários da união europeia e isso era, de 
certa forma, um terreno fértil para os que defendiam o social reformismo.

A partir desse momento, a questão que se colocava e relação à participação das 
classes sociais e dos movimentos, era: qual deveria ser a relação do proletariado 
com as demais classes participantes dos movimentos revolucionários?

Para Lenin, nos países atrasados deveria prevalecer um acordo democrático 
burguês porque a massa da população era composta por burgueses e por capitalistas, 
então os trabalhadores e os comunistas deveriam apoiar as burguesias locais no 
sentido de que juntos lutassem contra o movimento de libertação nacional. No 
entanto, Manabendra N. Roy, da Índia, fez uma observação durante a II Internacional, 
de que muitas vezes a burguesia nacional traiu as massas revolucionárias, colocando-
se do lado do imperialismo tão logo as revoluções terminaram.

Por isso, na visão de Roy, o movimento deveria se encaminhar no sentido de 
desconsiderar a burguesia, eliminando qualquer possibilidade de acordo ou de luta 
conjunta com a burguesia, mesmo que ela se posicionasse a favor da defesa de 
reivindicações nacionalistas.

6 A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, 
envolvendo a maioria das nações do mundo – incluindo todas as grandes potências –, 
organizadas em duas alianças militares opostas: os aliados e o eixo. Foi a guerra mais 
abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados.
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Para Lenin, as classes deveriam lutar juntas para a defesa dos interesses 
nacionais e, tão logo se percebesse que a burguesia reformista estava se apoiando 
no modelo imperialista, deveria se fazer então a separação entre ambos, para que 
o movimento proletário conseguisse avançar no poder e impor as suas teorias.

Nesse sentido, Lenin não abria mão de acordos com a burguesia porque 
ele acreditava que os movimentos comunistas nos países coloniais eram fracos 
e politicamente mal organizados, não tinham condições de levar à libertação 
nacional. Isso ocorreria porque, como as colônias registravam um aspecto de 
domínio histórico e os camponeses se submetiam de uma maneira muito pacífica 
a esses domínios, eles não tinham pensamento estruturado que os permitia levar 
adiante uma luta pela libertação nacional. Logo, o papel de organização política 
dos movimentos pertencia à burguesia7, por isso Lenin apoiava esse acordo.

Lenin, quando observava o proletariado da república soviética já maduro em 
termos de lutas socialistas, percebia que eles poderiam apoiar as massas coloniais 
que poderiam alcançar o socialismo, indicando que os partidos poderiam 
implementar práticas socialistas independente de se formarem os sovietes. Pode-
se dizer que as ideias de Lenin ressaltavam a necessidade da ajuda e do proletariado 
comunista europeu de tal forma que:

7 Para Lenin, era necessário diferenciar o movimento nacional reformista, conduzido pela 
burguesia reformista, do movimento nacional-revolucionário, conduzido pela burguesia 
revolucionária.

As teses leninistas ressaltam: a) a necessidade de ajuda e 
cooperação do proletariado comunista europeu ao movimento 
revolucionário japonês das colônias e países atrasados em 
geral; b) a necessidade de os comunistas das colônias se 
distinguirem dos outros integrantes dos movimentos de 
emancipação, fazendo união, mas jamais fundindo-se com 
eles, conservando seu caráter independente de movimento 
proletário e até mesmo combatendo os movimentos burgueses 
e democráticos (MANTEGA, 1991, p. 146).

Somado às teses lenininistas, foram agregadas as teses suplementares de Roy. 
Essas destacavam que: deve-se observar que, para esses (Lenin e Roy), a política 
imperialista impediu o desenvolvimento nas colônias de uma classe proletária 
porque o grosso da população permanecia em estado de colônia nas áreas rurais 
e estava controlada pelos grandes proprietários de terras; no interior desses países, 
a dominação estrangeira é um obstáculo o desenvolvimento das forças produtivas; 
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prevalecia uma divisão entre o movimento democrático burguês nacionalista, que 
apresenta proposta de independência política nos termos da ordem burguesa, e 
a proposta dos camponeses, que tem como principal lema se emancipar de toda 
espécie de exploração e, normalmente, o primeiro grupo tenta controlar o segundo.

Portanto, nesses países, a revolução da colônia não pode ser inicialmente uma 
revolução comunista e deve conter um programa de reforma pequeno burguês. 
Em especial, uma dessas reformas seria a redistribuição de terras.

Assim, na II Internacional prevaleciam duas ideias: a de Lenin e a de Roy; Lenin 
propondo aceitar um acordo com a burguesia, e Roy propondo total separação 
entre os proletários e a burguesia no momento da revolução contra o imperialismo.

Tanto as ideias de Lenin quanto as teses de Roy (as questões suplementares) 
constituíam-se, então, na fonte de pesquisa e subsídios para estudo das questões 
nacionais presentes nos congressos subsequentes a III Internacional.

No mundo, observava-se a concentração das colônias asiáticas que estavam 
submetidas ao colonialismo europeu e às colônias britânicas, francesas e 
holandesas e na Índia, Vietnã e China. E que ainda esse imperialismo diferia do 
que foi praticado nas ex-colônias da América Latina. Essa foi a conclusão do 3º 
Congresso da Internacional.

Nos 3º, 4º e 5º Congressos, as opiniões se dividiam entre os delegados que 
representavam as colônias da Ásia e que aceitavam o movimento de libertação 
nacional mesmo que  fosse de iniciativa da burguesia desde que fossem 
conduzidos pelos interesses comunistas e, aqueles que proponham uma revolução 
especificamente proletária.

No 6º Congresso, retoma-se o problema colonial, mantendo Lenin e Roy como 
base para as discussões e amplia-se a participação de delegados latino-americanos 
pertencentes aos partidos comunistas e socialistas.

Em 1928, as considerações da III Internacional não tinham se verificado; era 
necessário reformular e apresentar previsões menos otimistas sobre a evolução 
capitalista no mundo. Nesse momento, os EUA já assumiam a condição de 
destaque em relação à nova ordem econômica internacional. Haviam colhido 
vantagens após a Primeira Guerra Mundial em especial porque estavam fora do 
alcance geográfico dos conflitos e, além disso, conseguiram expandir seu parque 
industrial abastecendo os mercados europeus dos países aliados.

Para isso, o país contou com o apoio da produção dos países coloniais da 
América Latina, que tiveram, então, substituído o domínio inglês pelo domínio 
americano. E, nesse sentido, pelas teses de Lenin passaram a contribuir para 
manter a aristocracia operária americana porque trabalhavam para produzir 



Raízes do Pensamento Marxista Brasileiro

U3

111

mercadorias que necessitavam de uso de mão de obra intensiva enquanto nos 
EUA se desenvolviam novas tecnologias produtivas e a produção se concentrava 
intensiva em tecnologia, permitindo uma melhor condição de trabalho para os 
proletários americanos.

Dessa forma, nos países da América Latina se desenvolveu o movimento anti-
imperialista, coordenado pela pequena burguesia iluminada e que liderava as 
massas de camponeses, como observado na Revolução Mexicana de 1911. Ao final 
do 6º Congresso Internacional, ficou evidente a necessidade de os países latino-
americanos investirem na luta anti-imperialista e isso deu origem aos diversos 
partidos socialistas e comunistas no continente. No Brasil, essas ideias foram a 
bandeira que permitiu fundar o Partido Comunista Brasileiro (PCB).

O imperialismo discutido durante todos os congressos realizados na III 
Internacional é aquele para o qual as camadas dominantes apresentam suas 
propostas de ordem econômica e social e acabam desempenhando um papel de 
senhores feudais dos antigos modelos feudalistas, associando-se com a burguesia 
comercial e usurária. Portanto, reproduz-se no imperialismo as formas pré-
capitalistas de exploração que prejudicam o desenvolvimento de forças produtivas 
e impedem a industrialização dos países considerados colônias.

Além disso, o imperialismo incentiva a forte exploração da população da 
colônia, que fica com pouco poder de compra para absorver a produção industrial. 
Por outro lado, o próprio setor industrial torna-se dependente de manufaturas 
estrangeiras (máquinas e equipamentos) e desenvolve-se uma burguesia comercial 
que se encarrega de importar produtos e comercializá-los a preços elevados nos 
mercados coloniais, por isto chamada de burguesia usurária.

Assim, como exemplo dessa situação, podemos lembrar a lei do exclusivo 
metropolitano aplicado por Portugal ao Brasil, que permitia uma certa 
industrialização colonial desde que esta fosse de tecnologia menos sofisticada e 
que permitisse apenas o desenvolvimento lento de acumulação na colônia, ao 
mesmo tempo que se fazia a exploração sistemática da exploração gerada aqui, 
impedindo o desenvolvimento colonial da economia nacional.

Nesse sentido, o desenvolvimento incipiente das forças produtivas nos países 
colônias, a dominação dos países centrais, que mantinham relações feudais e 
capitalistas com a colônia e, a existência de uma grande população no campo, 
sendo explorada num sistema de servidão, é que vai determinar que rumo a 
Revolução Comunista irá tomar nesses países.

Logo, para a III Internacional pode-se concluir que a proposta seria a revolução 
democrática burguesa e que seria uma etapa prévia da ditadura do proletariado 
e da revolução socialista. Estas formas de revolução diferiam do que aconteceu 
nos países centrais, porque nos países coloniais, além da luta contra a exploração 
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do assalariado, era necessário incorporar também o anseio da luta pela libertação 
nacional dessas economias.

Em cada país imperialista, a exploração capitalista tomou o 
caminho do desenvolvimento das forças produtivas. Porém, as 
formas coloniais específicas de exploração capitalista realizada 
pela burguesia britânica, francesa ou outra qualquer, travam o 
desenvolvimento das forças produtivas das respectivas colônias. 
Somente se constrói um mínimo (ferrovias, portos, etc). A 
agricultura das colônias é obrigada, em grande parte, a trabalhar 
para exportação, porém com isto a economia rural não se liberta 
de modo algum das cadeias das formas pré-capitalistas da 
economia. Agudiza-se a exploração do campesinato, porém não 
se renovam os métodos de produção. O lucro obtido na colônia, 
em sua maior parte não se emprega produtivamente ali, se não 
que se espreme o país e se investe na metrópole ou em novos 
âmbitos de expansão do respectivo imperialismo. Dessa maneira, 
a exploração colonial, segundo sua tendência fundamental, 
tem como efeito a postergação do desenvolvimento das forças 
produtivas nas colônias, a rapina das riquezas naturais e, antes de 
tudo, o esgotamento das reservas das forças produtivas humanas 
do país colonial (VI. CONGRESSO, 1977, p. 197-198).

Conclui-se que do 6º Congresso foi possível, na abordagem sobre imperialismo, 
afirmar que a economia colonial estava sujeita à exploração em especial da massa 
camponesa. Essa tinha pequeno poder aquisitivo e não conseguia absorver a produção 
industrial. A indústria interna enfrentava a concorrência das empresas estrangeiras 
e estava submetida à burguesia comercial. Essas dificuldades não impediam a 
industrialização no quesito indústrias leves, que eram formadas a partir de capitais 
nacionais, mas era um processo de industrialização na qual as colônias estavam 
submetidas à expropriação da mais-valia colonial e ao exclusivo metropolitano.

Dessa forma, o 6º Congresso estabeleceu que a estratégia tática comunista 
nesses países deve se concentrar em combater as relações feudais pré-capitalistas 
e se apoiar na revolução democrática burguesa, que deve abrir o caminho para 
a ditadura do proletariado e para a revolução socialista. Porém, essa revolução 
se diferencia da ocorrida nos demais países desenvolvidos porque nos países 
coloniais ela está vinculada à ideia de libertação nacional.

A burguesia industrial deveria então apoiar o movimento de libertação porque 
a submissão à metrópole emperra a industrialização nacional. Por outro lado, a 
burguesia sempre vai correr o risco de ser subordinada aos movimentos populares 
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porque em determinado momento teria de contrariá-los, e isso deixaria claro o 
antagonismo de classes dentro da economia nacional. De fato, temia-se que, 
tão logo a burguesia industrial assumisse o poder, ela se aliasse ao imperialismo, 
colocando em prática as suas estratégias dentro da economia nacional.

Para a burguesia industrial local, o caminho é ambíguo, pois ela estará sempre 
submetida à condição de burguesia colonial e ainda tentará buscar apoio na classe 
trabalhadora para um movimento nacional reformista, porém a classe trabalhadora, 
uma vez esclarecida, não se submeteria facilmente aos ditames dessa burguesia 
industrial local.

Para conquistar a burguesia, buscariam forças no campesinato, porém eles têm 
ainda as implicações de serem proprietários rurais, de terem parcerias com o capital 
usurário da burguesia comercial e de se aproveitar em grande parte das massas 
camponesas. Daí essa burguesia industrial local terá dificuldades em aceitar qualquer 
proposta que envolva uma maior distribuição de renda, seja da reforma agrária, uma 
revolução agrária ou até mesmo um empoderamento da classe proletariada.

Por isso, Lenin conclui que, mesmo podendo contar com o apoio da burguesia 
local nacional, os comunistas deveriam ficar atentos, para não correr o risco de 
caírem nas garras de um discurso de libertação nacional que não se efetivaria 
nas práticas após a independência do país. O 6º Congresso apontou a diferença 
fundamental entre a orientação nacional reformista e a nacional revolucionária. 
Assim, os movimentos comandados pela burguesia local filiam-se às estratégias 
nacional-reformista e as que serão comandadas pelos proletários nacionais 
associam-se à nacional revolucionária.

Por último, a orientação nacional do 6º Congresso era que em cada economia 
periférica o partido comunista colonial pudesse dar conta das peculiaridades do seu 
país e adaptar as teses apresentadas pelo congresso à situação estratégica de cada 
país. Nesse caso, muitos partidos comunistas tiveram dificuldades em interpretar 
e adaptar essas questões a realidades locais. Em especial, no caso brasileiro, o 
partido comunista não deu conta ou não conseguiu fazer da forma, como se 
estabeleceu originalmente na III Internacional e no 6º Congresso. Assim, as teses 
apresentadas no congresso eram, em grande parte, aplicadas à década de 1930, 
mas não necessariamente podem ser observadas nos anos 1940, 1950 e 1960, 
porque ao longo desses trinta anos, mudanças consideráveis aconteceram em 
todos os países, tanto nas economias centrais quanto nas economias periféricas.

1.4 A IV Internacional Comunista

Comandada por Trotsky, a IV Internacional pressupunha que não havia 
possibilidade de acordo entre proletariado e a burguesia e, assim nos escritos do 
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Programa de Transição para a Revolução Socialista, aprovado em 1938, pontuava-
se que era hora de avançar pela Revolução Socialista nos principais países europeus 
e também nos países periféricos (colônias e ex-colônias).

Isso também se aplicava aos países periféricos porque para Trotsky não existia 
nesses países um sistema feudalista pré-capitalista, logo não havia como fazer a 
transição para um modelo democrático burguês.

Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a pergunta que se fazia no seio do 
socialismo mundial era: qual caminho a ser tomado, com o pressuposto fim do 
capitalismo, para o novo modelo econômico? Nas economias avançadas, a escolha 
na opinião de Trotsky recai sobre o fascismo ou o socialismo. Na década de 1930, 
a transição para uma revolução proletária tinha todas as condições, na opinião de 
Trotsky, de ter o mais alto grau de maturidade para se comandar uma revolução 
proletária. De outra forma, Trotsky argumentava que a própria burguesia, nesse 
estágio considerado como o final do capitalismo, teria de escolher um lado e, 
assim, para não perder seus benefícios e não abolir completamente a democracia 
que ainda restava, alguns países poderiam enveredar para o fascismo.

Fascismo: regime político totalitário caracterizado pelo domínio de 
um único partido. Defende a ação do Estado como principal dirigente 
da economia nacional. Esse regime esteve presente nas economias da 
Alemanha (nazismo), Espanha (franquismo) e Portugal (salazarismo), 
porém foi na Itália que o regime se tornou marcando com o governo 
de Benito Mussolini. No plano econômico, o fascismo combatia o 
capitalismo liberal típico do século XIX, adotando a burocrática de Estado 
para dirigir e controlar a atividade econômica e minimizar ao máximo as 
tensões sociais. Para realizar essa tarefa, os Estados fascistas instituíram 
o corporativismo, que se baseava na organização profissional e setorial 
de patrões e empregados. Embora em sua origem o fascismo se tenha 
caracterizado por forte sentimento anticapitalista, pois pregava uma 
nação livre do “capitalismo de rapina” – sobretudo o capital financeiro –, 
depois de investidos no poder, os fascistas tornaram-se instrumento dos 
grandes grupos monopolistas italianos e alemães, aos quais interessava 
a política expansionista de grande nação e o combate ao movimento 
reivindicatório dos operários. Você pode ler no texto “História do 
Fascismo”, disponível no link: <http://historiadomundo.uol.com.br/
idade-contemporanea/fascismo.htm>. Acesso em: 29 mar. 2016
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Então, dessa forma, não sobraria alternativa ao proletariado que não fosse a 
revolução socialista, antes que eles fossem esmagados pelo fascismo. Porque 
também o fascismo é um instrumento do capital financeiro e não é uma 
propriedade feudal ou do proletariado.

A preocupação era que havia uma certa incapacidade do proletariado em 
tomar o poder porque, muitas vezes, os mais esclarecidos entre essa camada da 
população tinham tendência a exercer uma direção oportunista, o que os levava a 
andar de braços dados com o interesse da burguesia.

Trotsky se enquadrou no rol do reformismo porque, de acordo com sua observação 
após passados 10 anos do 6º Congresso da III Internacional, a burocracia stalinista 
ganhou forças nos partidos comunistas na Rússia e levou a cabo o extermínio de 
muitos bolcheviques e foi um período negro na história do stalinismo.

Tanto Trotsky quanto os seguidores de Lenin na III Internacional partiam do 
pressuposto de que viviam a etapa final do capitalismo, logo a revolução deveria ser 
feita, ou uma revolução social democrata ou uma revolução socialista, conforme 
pregava Trotsky. Porque, nesse momento final, o perigo era o fascismo. Trotsky 
pontuava que era necessário quebrar de maneira drástica os interesses do capitalismo. 
Seria necessário construir uma ponte com um sistema de reinvindicações transitórias 
para que se trabalhasse num processo de conscientização das camadas proletárias, 
o que conduziria a uma maior consciência e a conquista do poder pelo proletariado.

Nesse momento, só interessa destacar quais as concepções econômicas e as 
principais diretrizes advindas da Revolução Permanente incorporadas no programa 
de transição e como elas chegaram a algumas correntes do pensamento da 
economia política brasileira.

Então, as leituras dos textos de Trotsky indicam que o desenvolvimento desigual 
combinado com o mundo capitalista era resultado do domínio dos países avançados 
sobre os países periféricos (colônias ou subcolônias). E, assim, o objetivo das lutas 
nestes países tinha como característica a busca pela independência nacional, 
contra a democracia burguesa e com a luta socialista contra o imperialismo. O 
programa de transição serviria para os países avançados e periféricos. Nos países 
periféricos, a burguesia nacional era fraca e o jovem proletariado industrial poderia 
tomar a dianteira na revolução e implantar o socialismo.

Trotsky se opunha a qualquer acordo com a burguesia, fosse ele mais ou menos 
revolucionário. Assim, o programa de transição difere da III Internacional, porque 
nessa admitiam-se acordos com a burguesia, mantidas as ressalvas, situação 
inexistente no programa de transição.

No programa, assumem-se algumas ideias da Revolução Permanente, 
em especial a que considera que em países atrasados somente a ditadura do 
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proletariado é capaz de conduzir a revolução democrática até o fim. Então, Trotsky 
não via possibilidade de haver desenvolvimento capitalista nos países atrasados e 
nem destes países realizarem as tarefas burguesas. 

O regime democrático é o meio mais aristocrático de governar 
o país. Só é possível para uma nação rica. Cada democrata 
britânico dispôs de nove a dez escravos a trabalhar nas colônias. 
A antiga sociedade grega era uma democracia baseada no 
escravagismo. Em certo sentido pode-se dizer o mesmo da 
democracia britânica, holandesa, francesa e belga. Os Estados 
Unidos não dispõem de colônias propriamente ditas, mas tem 
América Latina, e o mundo inteiro é uma espécie de colônia para 
os Estados Unidos (TROTSKY apud MANTEGA, 1991, p. 157).

Então, nos países atrasados, Trotsky conclui que regimes democráticos não 
seriam possíveis a menos que esses países arrumassem outras colônias para 
sustentá-los, e não havendo essa possibilidade um sistema pautado pela ideia 
de democracia nesse país se torna inviável. Por outro lado, ele destaca um papel 
importante do excedente colonial para as democracias que exploram colônias e 
ainda permite fazer o seguinte questionamento: a mais-valia gerada pelo excedente 
colonial é mais importante do que mais-valia que é gerada nos países centrais 
através da acumulação monopolista.

Trotsky não responde a essa questão, mas dá a entender que, no processo 
de acumulação, a mais-valia obtida pelo extração do excedente colonial, seria 
mais importante porque ela permitia superar a estagnação do capitalismo 
avançado. Essa tese será estudada e defendida, posteriormente, por A. Gunder 
Frank e Rui Mauro Marini, que desenvolvem a teoria do desenvolvimento e 
subdesenvolvimento nas periferias.

Cabe ressaltar que tanto a III quanto a IV Internacional incorreram no 
mesmo erro porque pensavam que o final da Segunda Guerra marcava o fim 
do capitalismo. Depois, estaríamos caminhando para um novo tipo de regime, 
fascismo ou socialismo. Pensando dessa forma, Lenin e Trotsky minimizaram o 
papel das guerras em gerar novas energias e fôlego para o sistema capitalista já 
instalado nas economias mais avançadas. Também não puderam antever que as 
conquistas dos trabalhadores em países avançados, como Itália e França, tivessem 
levado trabalhadores a se organizar e conquistar certas benesses do capitalismo 
como: liberdade democrática e condição de organização sindical e trabalhista.
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1. Na obra Duas Táticas, Lenin apresenta sua interpretação 
para a necessidade da Revolução Socialista e apresenta 
também uma proposta de união entre proletários e 
burgueses na revolução. Por que ele acreditava que esta 
união de interesses antagônicos poderia dar certo?

2. Trotsky acreditava que na Rússia seria possível, após a 
revolução de 1905, levar adiante a revolução socialista pela 
força dos proletários e camponeses, sem necessidade de 
apoio da burguesia e sem transição pela social-democracia. 
Por que ele considerava ser possível isso na Rússia?
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Seção 2

O PCB e a revolução democrática burguesa

Introdução à seção

No Brasil, o movimento em prol do socialismo nasce tomando por base 
as teses leninistas e a III Internacional, seguindo a orientação desses sobre o 
desenvolvimento do capitalismo nas economias coloniais atrasadas e como essas 
poderiam superar tal atraso, pela imposição das revoluções.

O representante do socialismo no Brasil era o Partido Comunista Brasileiro (PCB), 
que utilizava seus conhecimentos sobre o imperialismo para fazer contraposição 
frontal ao Modelo de Substituição de Importações, que, a seu ver, representava os 
interesses dos setores burgueses progressistas do país.

Dessa forma, propunha uma interpretação da dinâmica social brasileira, 
buscando inspiração nos países socialistas e no marxismo. Aplicam a análise 
marxista para desenvolver uma teoria da revolução socialista brasileira.

Sob essa ótica, a sociedade brasileira da primeira metade do 
século é tida como semicolonial e semifeudal, sob o domínio 
do latifúndio e do imperialismo, resistindo ao avanço das forças 
produtivas e ao desenvolvimento da nação reivindicado pela 
burguesia industrial e pelo grosso da população brasileira. 
Portanto, o caminho para o socialismo no Brasil – a grande meta 
a ser alcançada segundos adeptos deste modelo – passava pela 
revolução nacional democrática, que eliminaria os restos feudais, 
libertaria o grosso da população brasileira da miséria e opressão 
do latifúndio, expulsaria o imperialismo e, finalmente estabeleceria 
uma sociedade democrática (MANTEGA, 1991, p. 158).

Um dos principais pensadores dessa vertente no Brasil é Nelson Werneck Sodré 
e, nesse contexto, as descrições seguintes visam explorar a formação histórica da 
corrente do pensamento sobre economia política brasileira com vista a explicar, 
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Nelson Werneck Sodré nasceu no dia 27 de abril 
1911, no Rio de Janeiro, e faleceu em 13 de janeiro 
de 1999. Examinou o passado brasileiro, seja como 
professor de história militar na Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército (da qual foi desligado em 
1951 devido às suas posições políticas alinhadas com 
o Partido Comunista do Brasil), seja como dirigente 
do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 

um órgão de estudos avançados subordinado ao Ministério da Educação 
e Cultura, seja como intelectual marxista que teve grande influência no 
debate programático do PCB nas décadas de 1950 e 1960.
Você pode ler mais sobre este tema no link: <http://www.vermelho.org.
br/noticia/152751-11>. e também
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/
nelson_werneck_sodre>. Acesso em: 01 mar. 2016.

Com base nos estudos da III Internacional, a proposta defendida por uma 
parcela do PCB, e representado por Sodré, foi o modelo democrático-burguês. 
Vamos estudar com mais detalhes esse modelo.

2.1 O modelo democrático-burguês no Brasil

O PCB em sua criação, em 1920, adota as leituras da III Internacional Comunista, 
dessa forma adotando uma leitura de que no Brasil a luta socialista deveria centrar 
forças contra o imperialismo e o feudalismo, o que se tornou sua bandeira e 
marcou toda sua história.

Para o partido, o Brasil estava em transição do feudalismo para o capitalismo 
e era dominado por grandes latifundiários e interesses imperialistas, por isso aqui 
era necessário canalizar forças progressistas no país para lutar contra tal situação. 
Assim, o caráter nacionalista proposto pelo PCB para a revolução socialista 
brasileira tinha em seus grupos os camponeses, a burguesia progressista e também 
o movimento tenentista. 

pela visão socialista, o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e a forma de 
superar os obstáculos existentes para promoção desse.
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Movimento tenentista: o tenentismo foi um movimento que ganhou 
força entre militares de média e baixa patente durante os últimos anos 
da República Velha. No momento em que surgiu o levante dos militares, 
a inconformidade das classes médias urbanas contra os desmandos e o 
conservadorismo presentes na cultura política do país se expressava. Ao 
mesmo tempo, o tenentismo era mais uma clara evidência do processo 
de diluição da hegemonia dos grupos políticos vinculados ao meio rural 
brasileiro. Você pode ler mais sobre este tema no link: <http://brasilescola.
uol.com.br/historiab/tenentismo.htm>. Acesso em: 28 mar. 2016.

Da III Internacional, o PCB absorve as ideias da luta antinazista e antifascista 
com ideais nacionalistas e no 4º Congresso apresenta-se o básico do modelo 
democrático burguês. O Brasil é caracterizado pelo PCB como um país 
semicolonial, semifeudal, com regime de governo que beneficia latifundiário, os 
grandes capitalistas comerciais e o setor agroexportador. 

O problema do país, na visão do PCB, concentrava-se na atividade 
agroexportadora e seu entorno. Porque ela pressupunha o monopólio da terra, 
o latifúndio e a produção de excedente colonial por meio da produção de 
produtos primários exportados aos países imperialistas. Isso restringia a capacidade 
de produção de outros itens com maior valor agregado no país. Além disso, a 
exploração brutal e usurária a que estava submetida a massa camponesa no 
latifúndio impedia o acesso desses aos bens e produtos da industrialização.

Os capitalistas brasileiros entregavam a riqueza do país aos estrangeiros, ao 
se dedicar à produção primária exportadora, com preços que eram formados 
no mercado externo, e também acabavam tendo suas finanças controladas 
pelo setor externo (MANTEGA, 1991). Além disso, o capital estrangeiro dominava 
as fontes de energia e transporte nos país. Dessa forma, o PCB afirmava que o 
Brasil era o quintal de matéria-prima do parque industrial americano, estando 
subjugado ao imperialismo comercial, que buscava extrair a mais-valia colonial 
por meio da exploração das riquezas naturais, exportação de produtos primários e 
comercialização, via importação, de produtos manufaturados.

Nessas condições, de acordo com o 4º Congresso, os negócios da burguesia 
nacional brasileira estariam prejudicados devido à concorrência dos produtos 
americanos e à pequena dimensão do mercado local, sendo o mercado interno 
comprimido com produtos estrangeiros e pelo latifúndio, deixando a população 
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pobre e sem acesso aos produtos industrializados. A burguesia nacional era fraca 
e dependente dos bancos estrangeiros, os camponeses enfrentavam dificuldades 
com uma agricultura improdutiva e de latifúndio e viviam em condições precárias. 
Essas condições eram desfavoráveis à industrialização do país. Além disso, 
abastecia, de maneira precária, o mercado interno, fornecendo gêneros de primeira 
necessidade como alimento e matérias-primas. Numa estrutura como essa, todos 
os custos de produção também se elevavam.

Nessa situação, os interesses da população brasileira eram prejudicados na 
cidade ou no campo, tanto para burguesia comercial ou industrial, quanto para 
classe média, pequenos comerciantes, funcionários públicos e intelectuais, devido 
à pauperização do país. Isso deixava ao Brasil como saída promover uma revolução 
democrática popular com objetivos anti-imperialistas, antiagrárias e antifeudais.

Por outro lado, o PCB entendia que as forças produtivas brasileiras estavam no 
estágio pré-capitalista e que deveriam avançar para o socialismo seguindo etapas, 
passando pelo desenvolvimento capitalista e somente daí chegar à revolução 
socialista. O partido apregoava, em 1954, que o socialismo no Brasil deveria lutar 
pela industrialização e fazer os acordos que apontassem para esta direção. Por 
isso, trabalhadores, latifundiários e burguesia local deveriam se unir desde que 
estivessem dispostos a fazer frente ao imperialismo.

Então, a industrialização capitalista era uma meta prioritária do PCB. O partido 
acreditava que, através dela, aconteceriam eventos propulsores e que permitiram 
o rompimento da dependência econômica do imperialismo, ao direcionar as 
forças produtivas na nação, melhorar a democratização da vida política e o nível 
de vida da população trabalhadora. E, dessa forma, conduziriam e organizariam 
a luta contra o imperialismo. Nessa etapa, também era permitido contar com a 
colaboração do capital estrangeiro, desde que se submetessem às leis brasileiras, 
porque viriam a ser úteis auxiliando no processo de industrialização. Aqui a ideia do 
PCB se aproxima do que pesava a CEPAL (MANTEGA, 1991).

A bandeira principal do PCB no Brasil era a luta contra o imperialismo norte-
americano, mesmo que para isso tivesse de ganhar a simpatia do imperialismo 
europeu para formar uma aliança. De fato, a economia americana exercia forte 
poder sobre o comércio exterior brasileiro, a ponto de ter substituído a Inglaterra 
na importação de café na virada do século.

Assim, em meados dos anos 1950, as análises do PCB traziam como proposta 
para o Brasil o modelo democrático burguês. Ainda algumas questões ficaram 
em aberto, tais como: o papel da burguesia nacional na aliança antifeudal e anti-
imperialista; que tipo de aliança seria feita com o imperialismo europeu e o tipo de 
industrialização a ser seguida, deixando lacunas que não permitiam concluir que o 
modelo proposto estava completo.



Raízes do Pensamento Marxista Brasileiro

U3

123

O Golpe de Estado e o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 muda a imagem 
do ex-ditador aos olhos do PCB, em especial porque uma parte da sua morte 
era atribuída às pressões sofridas pelo capital estrangeiro. Por isso, o PCB apoiou 
os herdeiros de Vargas8 em 1955 e ficou ao lado do Partido dos Trabalhadores 
Brasileiros (PTB). Também os crimes de Stalin na Rússia exigiam uma autocrítica 
que faziam o PCB repensar suas bases no caso brasileiro (PCB, 1980).

8 Para compreender o Legado de Getúlio Vargas, você pode ler o texto: <http://vestibular.
uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/getulio-vargas-7-temas-para-entender-seu-
legado.htm>. Acesso em: 28 mar. 2016.

Golpe de Estado no Brasil em 1964 designa o conjunto de eventos 
ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram, no dia 
1º de abril de 1964, com um golpe militar que encerrou o governo do 
presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido 
como Jango. Os militares brasileiros favoráveis ao golpe e, em geral, os 
defensores do regime instaurado em 1964 costumam designá-lo como 
“Revolução de 1964” ou “Contrarrevolução de 1964”. Todos os cinco 
presidentes militares que se sucederam desde então declararam-se 
herdeiros e continuadores da Revolução de 1964.
Você pode ler mais sobre o tema no link: <https://cpdoc.fgv.br/producao/
dossies/FatosImagens/Golpe1964>. Acesso em: 28 mar. 2016.

Na Declaração de Março de 1958, o partido faz uma crítica aos erros cometidos 
na fase stalinista e assinala a implantação de um parque industrial que caracterizasse 
o desenvolvimento capitalista nacional dos últimos 20 anos. Por isso, não se 
trata mais de uma economia semicolonial estagnada e verificou-se o avanço das 
forças produtivas capitalistas e da burguesia nacional. Porém, ainda havia as velhas 
classes latifundiárias e seus amigos imperialistas que exerciam grande poder nas 
instituições políticas e no aparelho de estado do país.

O desenvolvimento da burguesia nacional tornava-se aliado dos trabalhadores 
na luta contra a exploração imperialista, que sugava as energias produtivas 
nacionais. Além disso, era necessário ampliar o mercado consumidor interno para 
levar adiante o processo de industrialização.

As forças de confronto com o PCB eram representadas pelos apoiadores do 
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governo Kubitschek, que representavam a defesa da política do café, o monopólio 
da terra. E, dentro do próprio governo, havia uma ala em confronto que se 
empenhava em defender a industrialização e promover a democratização da 
sociedade brasileira.

Assim, os interesses da burguesia nacional só conseguiriam promover a 
mobilização em aliança com setores populares da sociedade brasileira, logo a 
burguesia nacional na visão do PCB tinha uma vocação democrática para reunir 
forças e superar seus inimigos.

Assim, o avanço do socialismo no Brasil com o PCB ocorreria por num 
movimento de transição pacífica com base no aproveitamento dos meios legais 
de luta. A relação de exploração entre a burguesia e o proletariado existia, mas a 
expansão da industrialização viria a aumentar o número de empregos e elevar a 
média salarial, trazendo benefícios também aos proletários. Por isso, de acordo 
com o PCB, mesmo explorados os trabalhadores deveriam se unir à burguesia. 
Dessa forma, a contradição entre a burguesia e o proletariado ficaria relegada ao 
segundo plano pelo menos neste momento, a fim de garantir os interesses na 
nação na luta contra o imperialismo norte-americano e seus agentes.

Em síntese, as principais inovações da Declaração de Março 
de 1958, em relação às interpretações e estratégias anteriores 
do PCB, foram:
a) O reconhecimento de um desenvolvimento capitalista 
local e baseado na industrialização, com o fortalecimento da 
burguesia nacional e necessidade de sua inclusão na frente 
revolucionária com papel de destaque;
b) O apoio da ala nacionalista do Governo de Kubistchek, que 
estaria representando os interesses progressistas do país;
c) A substituição da luta armada pela via pacífica, para o 
socialismo, com a atuação preferencialmente dentro da 
legalidade democrática e constitucional. (DECLARAÇÃO, 1958 
apud MANTEGA, 1991, p. 167).

Nos congressos de 1960 e 1967, o PCB reafirmou o que havia proposto na declaração 
de março, modificando apenas a forma de luta contra o imperialismo no interior da 
economia brasileira. Isso ocorreu devido à grande penetração de capital estrangeiro 
no país nos principais ramos da indústria brasileira e a atuação oligopólica desses foi 
associada e apoiada por alguns empresários nacionais, os quais o PCB denominou 
de burguesia entreguista. Ela se associava ao capitalismo americano e engrossava as 
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filas de forças contrárias, conservadoras e retrógradas que não permitiam o avanço do 
país. Note-se que este grupo era uma pequena parcela da burguesia.

Nos anos 1960, surgem divergências no PCB em relação ao tipo de luta, se seria 
uma luta legalista por uma via pacífica ou uma luta mais agressiva. Nesse momento, 
ocorreram dissidências no partido e novos partidos surgem como: Partido Comunista 
do Brasil (PC do B), Aliança Libertadora Nacional (ALN), a Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Movimento 
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), dentre outros. Esses criticavam duramente o 
PCB por causa do pacifismo e legalismo presentes na luta contra o imperialismo 
apresentado por ele. Estes novos partidos apoiavam luta armada, com guerrilha urbana 
e rural inspirados na Revolução Cubana ou na Revolução Chinesa (PCB, 1980).

A Revolução Cubana foi um movimento armado com formação de 
guerrilha que levou à destituição do ditador cubano Fulgencio Batista 
no dia 1 de janeiro de 1959, pelo Movimento liderado pelo então 
revolucionário Fidel Castro. O termo Revolução Cubana é genericamente 
utilizado como sinônimo do castrismo, governo autoritário, mas que 
se popularizou devido à implantação de uma série de programas 
assistencialistas sociais e econômicos, com destaque para a alfabetização 
e acesso à saúde universal. O apoio soviético, após a tomada do poder 
pelo movimento de Fidel Castro, acentuou o caráter anticapitalista 
e antiamericano, momento a partir do qual o país passou a integrar o 
chamado bloco socialista. Você pode ler mais no texto Revolução 
Cubana disponível no link: <http://historiadomundo.uol.com.br/idade-
contemporanea/revolucao-cubana.htm>. Acesso em 29 mar. 2016.

Mesmo a proliferação de partidos comunistas extremos isto não alterou a 
análise para o cenário nacional, e o Modelo Democrático Burguês do PCB foi o que 
prevaleceu. Ainda após o Golpe de 1964, a interpretação do PCB que, atribuía destaque 
à agricultura atrasada, às relações feudais de produção da economia brasileira e ao 
anti-imperialista ainda se sustentava na análise sobre o início do capitalismo no Brasil.

Por outro lado, o grosso da burguesia nacional havia se bandeado para o lado 
oposto. Havia, então, a necessidade de o partido redefinir seus aliados, e a burguesia 
nacional revolucionária deixou de contar com a grande burguesia porque a maioria 
se associou ao capital estrangeiro, passando a contar com os pequenos e médios 
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empresários que eram os verdadeiros prejudicados pelo atraso brasileiro e pelo 
avanço imperialista (MANTEGA, 1991).

Assim, no 6º Congresso, realizado em 1967, reconhecia-se que havia um grande 
avanço da industrialização capitalista na economia. O setor de bens de consumo 
já abastecia grande parte do mercado brasileiro. Também havia se desenvolvido 
um setor importante de produção de equipamentos. A economia brasileira havia 
deixado a dependência extrema do mercado externo, passando a ter um centro 
dinâmico no mercado interno. O capitalismo de Estado se fortaleceu (Estado 
Empresário) com investimentos estatais na indústria de base, esta atuação do Estado 
era considerada pelo PCB um recurso válido para combater o avanço do capital 
estrangeiro no país. Porém, o PCB alertava que, mesmo assim, a industrialização 
caminhava para um processo de concentração e centralização de capitais e da 
produção, que avançava com as altas taxas de exploração. De fato, houve queda 
nos salários reais durante os anos de 1964-67.

Mas, ainda assim, o PCB continuava atribuindo importância à estrutura 
latifundiária e ao imperialismo, pois a questão do monopólio da terra ainda 
necessitava de discussão sobre a reforma agrária e o poder imperialista ainda 
se localizava na estrutura brasileira em seu parque industrial. Por isso, ainda nos 
anos 1960, as forças conservadoras não permitiam o avanço da agricultura e a 
população rural ainda continuava na miséria. O PCB atribuía essas situações ao 
esgotamento da expansão industrial, pois esse estava dependente de um mercado 
consumidor que não conseguia se expandir.

O PCB recebia críticas, pois havia quem não acreditasse que o latifúndio fosse 
responsável pelo estreitamento do mercado interno. Outros também discordavam do 
caráter revolucionário da burguesia local, alegando que o subdesenvolvimento no Brasil 
era atribuído à exploração capitalista e não às relações pré-capitalistas (escravidão). 
Por isso, a revolução no Brasil deveria ser socialista (formada pelos proletários) e não 
democrática burguesa (união dos proletários e a pequena burguesia local). Mas o PCB 
ainda alegava os problemas das relações pré-capitalistas, destacando o setor agrário 
com atividades agrárias seguido pela atividade da indústria.

No 6º Congresso, o PCB reconhecia que o Golpe de 64 representou um avanço 
dos setores mais reacionários e dominantes no país com domínio da burguesia 
comercial e do imperialismo que teriam se associado ao Estado e deixado para trás 
a burguesia nacional. Havia ocorrido um recuo no capitalismo, porque verificou-
se a falência de pequenas e médias empresas e sua absorção pelos capitais 
estrangeiros, ao mesmo tempo que se manteve a exploração latifundiária.

A crise estrutural mergulhou o país numa situação que só poderia ser superada 
com a reforma agrária com a desobstrução das forças produtivas que permitissem 
alargar as fronteiras do mercado consumidor e promover a expansão industrial.
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2.2 Nelson Werneck e o modelo democrático burguês

Nelson Werneck Sodré consolida o modelo em seus estudos. Ele parte da ideia 
de que a estrutura brasileira nos anos 1950 era colonial e dependente, sendo o 
campo o setor mais importante da economia e nesse predominava o monopólio 
da terra e permitia o uso especulativo dela. De fato, 75% do território brasileiro 
pertencia a latifundiários, o que impedia a massa de camponeses de trabalhar e 
cultivar as áreas rurais, ao mesmo tempo que 58% da população vivia no campo, 
com baixa remuneração que se refletia em desestímulo a melhorias que levassem 
ao aumento da produtividade (SODRÉ, 1971).

Assim, essas relações pré-capitalistas feudais de produção que iam do trabalho 
gratuito à produção nas terras dos senhores em regime de parceria eram muito 
próximas às relações feudais que ocorreram na Europa. Essas formas pré-capitalistas 
representam um obstáculo ao capitalismo e se expressavam na dualidade da 
agricultura que tinha um segmento voltado para a exportação, que vivia às voltas com 
a superprodução, e a agricultura, formada por pequenos produtores que produziam 
muito abaixo das necessidades do mercado local, voltada para o mercado interno.

Estudiosos como Alberto Passos Guimarães defendiam que a força do controle 
do latifúndio sobre a economia agrária era grande e o principal mecanismo de 
controle era a exploração de metade do território agrícola brasileiro que mantinha 
produção agroexportadora. Nesse sentido, a classe política controlava metade 
da renda gerada no setor agrário e apropriou-se da metade do crédito agrícola, 
controlando a política de crédito do país (GUIMARÃES, 1971). 

O PSI (Processo de Substituição de Importações) promovia a industrialização 
utilizando recursos do setor agroexportador e seus resultados deviam-se também à 
forte exploração dos trabalhadores urbanos. Assim, o setor industrial se expandia em 
7,5% ao ano entre 1939-56 enquanto a agricultura no mesmo período crescia a 2,5% ao 
ano. Porém, o processo de industrialização estava amarrado ao setor agroexportador 
e as políticas governamentais que beneficiavam o latifúndio (MANTEGA, 1991).

Um exemplo dessa situação foram as políticas de desvalorização cambial, que 
garantiam a renda dos setores exportadores brasileiros toda vez que ocorresse 
a queda sistemática nos mercados internacionais dos preços dos produtos 
agroexportáveis. Para sustentar essa política, o governo recorria à emissão de 
moeda, gerando inflação, prejudicando os trabalhadores e o setor industrial, 
porque os salários reais ficavam menores e os custos de produção maiores. A 
política de desvalorização cambial fazia uma redistribuição de renda a favor do 
latifúndio e das classes mais abastadas do país.
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Sodré argumenta que, no período de 1945-52, os preços agrícolas subiram 
142,7% em comparação aos preços industriais, os quais cresceram 54,5% no 
mesmo período. Também lembra que a produção era prejudicada pelo capital 
estrangeiro, que se dedicava às atividades manufatureiras, industrializava bens 
supérfluos e retirava riquezas do país, ao fazer remessa de lucros, pagamento de 
royalties, assistência técnica e serviços no exterior. E essas quantias se tornaram 
superiores aos capitais que haviam investido no país (SODRÉ, 1971).

Dessa forma, Sodré supunha que havia uma propensão de a burguesia industrial 
nacional se unir à classe proletária na revolução burguesa nacional e democrática. 
Por nacional se entende a luta contra o imperialismo e por democrática a garantia 
de liberdade para as classes em ascensão para discutir propostas e para isso 
necessitaria do apoio popular. Assim, essas classes se uniriam para derrubar os 
representantes do latifúndio e do imperialismo. Da mesma forma, a contradição 
capital e trabalho passa para um segundo plano.

2.3 Críticas e contradições do modelo

A sugestão do Modelo Democrático Burguês para o Brasil foi fruto da visão de 
Sodré, que acreditava existir grande similaridade entre as relações de produção 
estabelecidas no país, como ocorrido nos países feudalistas da Europa. A 
comparação entre os servos da Europa e os produtores rurais no Brasil não foi 
aceita totalmente, porque se fosse adotada a ideia de feudalismo, no conceito 
marxista, a relação feudal na Europa pressupunha que existisse uma relação de 
servidão entre os servos, que trabalham compulsoriamente, e o senhor feudal.

No capitalismo, a exploração se dá nas relações econômicas e não se verifica a 
compulsoriedade do trabalho, ou servidão dos trabalhadores rurais ao latifundiário. 
No Brasil, era possível fazer distinção entre a renda fundiária brasileira que, resultava 
de um contrato e o trabalhador rural que pagava tributos ao proprietário de 
terras. O latifundiário e o trabalhador rural estipulavam um valor estabelecido de 
comum acordo entre as partes, porém poderia acontecer uma coerção de caráter 
econômico, devido ao exercício de poder do latifundiário sobre o trabalhador rural. 

Você consegue entender e explicar como a desvalorização 
cambial conseguia manter a renda dos exportadores?
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9 Ocorreram diversas formas de parceria para produção nas fazendas de café, tais como 
colonato, meeiros e trabalho hipotecado. Muitos se tornaram pequenos produtores e, em 
1930, 20% da produção rural vinham desses pequenos produtores.

Mas permanecia a relação de dependência econômica que se verificou também com 
a chegada dos imigrantes9 para trabalhar nas fazendas. Isso era um impeditivo para 
aplicar o modelo democrático burguês para o Brasil, este modelo não poderia ser 
adotado sobre a justificativa de similaridade com o feudalismo, quando utilizarmos o 
conceito de feudalismo de Maurice Dob (apud MANTEGA, 1991.)

Para Paul Swezy (apud MANTEGA, 1991), o feudalismo tinha um caráter fechado 
que produzia para o uso, diferente das relações capitalistas que produziam para 
troca, por isso o feudalismo tinha sua abrangência exclusiva sobre mercados 
locais com pouca expressão econômica. E nisso residia a diferença da produção 
brasileira que se direcionava para o mercado externo, logo apoiada em valores de 
troca. Dessa forma, a associação do latifúndio, devido a seus aspectos de baixa 
mecanização e produção, com a produção no feudalismo europeu, para poder 
aplicar os preceitos da III Internacional e sua análise ao Brasil (que era uma ex-
colônia), como fez o PCB, era um erro.

Tentar associar a aristocracia russa e o czarismo à burguesia dominante brasileira 
era deixar de ver que o Brasil nos anos 1960 tinha um parque industrial consolidado 
e que não tinha como ser caracterizado como feudal. Fazer isso era aplicar um 
método etapista de promoção do feudalismo para o socialismo, supondo que o 
país sairia do feudalismo para o capitalismo amadurecido e desse ao socialismo.

O caso do Brasil era de um país de capitalismo retardatário, que se constituiu 
depois que o sistema capitalista mundial já estava amadurecido e passou por uma 
transformação socioeconômica diferenciada daquelas que caracterizavam as 
transições da Europa para o capitalismo. Por isso, o modelo democrático burguês 
desemboca numa interpretação equivocada para o Brasil (SODRÉ, 1971).

As hipóteses levaram à aplicação do modelo democrático burguês, que atribuía 
destaque à burguesia nacional na luta pelo desenvolvimento produtivo do país e 
pela consolidação do capitalismo, que então serviria ao advento do socialismo, de 
tal forma que:

Nesse sentido as principais hipóteses de sustentação desta 
tese eram, em primeiro lugar, a crença de que ainda prevalecia, 
no Brasil dos anos 50, a hegemonia econômica das forças 
agroexportadoras, em segundo lugar a crença de que a burguesia 
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Pode-se concluir que o modelo democrático burguês não era adequado para 
interpretar a dinâmica do desenvolvimento econômico social brasileiro porque 
partiu de uma avaliação errada do estágio de desenvolvimento das forças produtivas 
do país nos anos de 1950-60, que não tinham nada de pré-capitalistas. O país fazia 
parte de um grupo de países de capitalismo retardatário e que apoiava e reforçava 
o capitalismo ao invés de combatê-lo.

2.4 Dominação capitalista e política econômica

Toda discussão acerca do modelo democrático burguês e a viabilidade de 
adequação desse à realidade brasileira para promover o país ao socialismo tinha 
como pano de fundo a preocupação de que a dominação capitalista sobre a 
política econômica precisava ser superada para promover o avanço das forças 
produtivas no país. Dessa forma, entender como se dava na visão do PCB essa 
dominação capitalista é um aspecto relevante para o estudo da análise socialista 
da economia brasileira.

Nos anos 1950 e 1960, a acumulação de capital urbano industrial no Brasil já era 
uma forma hegemônica de produção e distribuição da riqueza no país. Em 1956, o 
PIB industrial passara à frente do PIB agrícola, sendo que nos anos posteriores ele 
já superava em 35% o PIB agrícola.

Dessa forma, o país já apresentava um processo de acumulação capitalista 
estruturado em condições suficientes para subordinar a estrutura econômica 
brasileira, de forma a influir sobre as políticas e economia do país para atender às 
suas necessidades e objetivos. Nesse momento, o núcleo capitalista já orientava o 
processo produtivo no país e canalizava as energias produtivas para a produção de 
mais valia e valorização do capital.

Não era um processo de esquecimento dos interesses dos latifundiários, mas 
sim um processo de redefinição que acabava por subordinar todos os setores, seja 
ele agroexportador ou industrial, à valorização do capital. Essa ocorria em bases 

industrial precisava de uma reforma agrária para prosseguir sua 
acumulação e expandir o mercado interno; em terceiro lugar, a 
crença de que a burguesia brasileira era nacionalista porque o 
imperialismo agia contra a industrialização no país; e, finalmente, 
em quarto lugar, a crença na vocação democrática da burguesia, 
que precisava mobilizar o grosso da sociedade para derrotar o 
latifúndio e o imperialismo (MANTEGA, 1991, p. 180).
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Confisco cambial: quantia retida pelo governo brasileiro do montante 
de dólares obtidos pelos exportadores de certos produtos, em suas 
transações com o exterior. O confisco cambial foi aplicado pela primeira 
vez em 1953, nas exportações de café, com o objetivo de controlar o 
preço do produto no mercado internacional e fornecer divisas ao governo 
para financiamento de outras atividades, especialmente a indústria. Em 
certas ocasiões, esse confisco também é aplicado às exportações de 
açúcar, soja e outros produtos, sobretudo quando eles atingem elevadas 
cotações no exterior (SANDRONI, 1999).

Mesmo as desvalorizações cambiais que poderiam vir a encarecer a importação 
de máquinas e equipamentos beneficiavam a indústria, uma vez que encareciam 
os produtos importados, que eram uma ameaça à indústria nascente na época. 
Por isso, era comum que os industriais também se unissem aos agroexportadores 
para defender a desvalorização cambial.

Os interesses dessas duas classes divergiam quando a questão eram as taxas 
alfandegárias. Enquanto a indústria queria altas taxas de importação para os produtos 
estrangeiros, os agroexportadores queriam importar produtos estrangeiros de 
qualidade com baixas taxas de importação.

locais, utilizando e fabricando meios de produção no país e absorvendo a maior 
parte da mais valia gerada no mercado interno.

Outra questão relevante estava ligada aos preços dos produtos nacionais. Em 
pleno PSI, as empresas produziam e precificavam seus produtos com uma margem 
de lucro normal e ainda incluíam um extra relativo à implantação da empresa no 
país. Podiam realizar essa prática porque contavam com a lei do similar nacional, 
que impedia a importação de produtos para os quais houvesse produção no país.

Além disso, mecanismos cambiais favoreciam as importações de máquinas e 
equipamentos. Os artifícios cambiais incluíam taxa cambial privilegiada e confisco 
cambial, que recaía sobre as exportações agrícolas.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, as diferenças entre essas duas classes em 
relação às políticas externas reduzem a intensidade, pois tanto havia dificuldades 
para exportar, uma vez que os mercados em guerra estavam restringindo 
importações, quanto havia dificuldades em importar devido à escassez de divisas 
no país no período. Após os anos 1950, a política protecionista ganha fôlego e leis 
protecionistas são oficializadas.

Ainda em relação à questão cambial, pós-conquista de leis protecionistas, o setor 
industrial voltou sua atenção à questão cambial, defendendo tanto a valorização 
da moeda nacional quanto a paridade cambial, o que significava a mesma coisa, 
pois nos dois casos a moeda nacional seria valorizada. 

Essa defesa estava pautada na ideia de que poderiam importar peças, partes e 
equipamentos pagando menos em dólar, e essa mudança de rumo só foi possível 
porque seu mercado interno estava protegido pelas leis protecionistas. Nesse ponto, os 
interesses entre a classe agroexportadora, que preferia moeda desvalorizada para poder 
exportar mais, e os industriais se tornam divergentes. Assim, a política protecionista e 
a valorização cambial formavam uma dupla de medidas que beneficiava acumulação, 
fazendo a indústria prosperar e agradando à burguesia industrial.

1. O PCB trouxe para a análise do desenvolvimento das 
forças produtivas no país as leituras da III Internacional 
Comunista. Nesse sentido, quais as principais ideias/
diagnóstico apresentado pelo partido para o Brasil?

2. Observe a afirmação: O Golpe de Estado e o suicídio de 
Getúlio Vargas em 1954 mudam a imagem do ex-ditador aos 
olhos do PCB, em especial porque uma parte da sua morte 

Como você explica as diferenças entre a classe agroexportadora 
e a industrial no tocante às políticas de câmbio e de tributação?
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era atribuída às pressões sofridas pelo capital estrangeiro. Por 
isso, o PCB apoiou os herdeiros de Vargas em 1955 e ficou ao 
lado do Partido dos Trabalhadores Brasileiros (PTB). Também 
os crimes de Stalin na Rússia exigiam uma autocrítica 
que faziam o PCB repensar suas bases no caso brasileiro. 
Tomando por base esse texto, descreva o documento escrito 
pelo PCB para rever suas ideias.

Caro aluno, chegamos ao fim desta unidade. Nesse sentido, 
estudamos o modelo democrático burguês e as possibilidades 
de implantação deste modelo no Brasil, tomando por base os 
ideais da III Internacional Comunista, que foram representados 
pelo PCB. Para compreender melhor os aspectos aqui 
analisados, você pode continuar pesquisando em livros, internet 
e demais materiais sobre o comunismo e socialismo e suas teses 
econômicas para o Brasil. Bons estudos e não se esqueça de 
enviar suas dúvidas aos professores.

Nesta unidade, estudamos o modelo democrático burguês 
enquanto proposta possível e viável para o avanço do Brasil 
rumo ao socialismo. Essa bandeira, levantada e expressa nos 
discursos do PCB, tinha como representante Nelson Werneck 
Sodré, que procurou fazer uma leitura do desenvolvimento 
econômico do país, buscando similaridade com o feudalismo 
europeu, pois somente dessa forma poderia ocorrer uma 
revolução por etapas. Assim, de uma etapa semifeudal, 
avançaríamos para o capitalismo maduro e desse ao socialismo. 
Essas análises sofreram críticas, mas o maior erro foi não ter 
verificado que o capitalismo tem ampla capacidade de se 
metamorfosear empurrando para adiante seu provável fim.
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1. Liderada por Trotsky, a IV Internacional comunista 
pressupunha que não havia possibilidade de acordo entre 
proletariado e a burguesia, e assim, nos escritos do Programa 
de Transição para a revolução socialista, aprovado em 
1938, pontuava-se que era hora de avançar pela revolução 
socialista nos principais países europeus e também nos países 
periféricos (colônias e ex-colônias). Às vésperas da Segunda 
Guerra Mundial e em face do fim do capitalismo (para Trotsky), 
a pergunta que se fazia no seio do socialismo mundial era: qual 
o caminho a ser tomado para o novo modelo econômico? 
Para Trotsky, a escolha seria entre o fascismo ou socialismo. 
Descreva qual era a melhor opção para o proletariado na visão 
de Trotsky.

2. O Brasil é caracterizado pelo PCB como um país semicolonial, 
semifeudal, com regime de governo que beneficia latifundiário, 
os grandes capitalistas comerciais e agroexportador. O 
problema do país, na visão do PCB, concentrava-se na atividade 
agroexportadora e seu entorno. Porque ela pressupunha o 
monopólio da terra, o latifúndio e a produção de excedente 
colonial por meio da produção de produtos primários 
exportados aos países imperialistas. Explique qual era o caminho 
para o Brasil avançar para o socialismo de acordo o PCB. O 
desenvolvimento capitalista seria necessário nesse processo?

3. De acordo com Sodré, a estrutura brasileira nos anos 1950 era 
colonial e dependente, sendo o campo o setor mais importante 
da economia e nesse predominava o monopólio da terra, o que 
permitia o uso especulativo dela. Sodré acreditava existir grande 
similaridade entre as relações de produção estabelecidas no 
país, como ocorrido nos países feudalistas da Europa. Mas 
a ideia de feudalismo no conceito marxista não era igual ao 
interpretado por Sodré e, por isso, o Modelo Democrático 
Burguês foi criticado. Descreva quais eram as críticas ao modelo 
democrático burguês no que concerne às relações de trabalho 
no feudo europeu e no Brasil pré-capitalista.
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4. Nos anos 1950 e 60, a acumulação de capital urbano 
industrial no Brasil já era uma forma hegemônica. Em 1956, o 
PIB industrial passara a frente do PIB agrícola, sendo que nos 
anos posteriores ele já superava em 35% o PIB agrícola. Qual 
era, então, a prioridade em termos de interesses do capitalismo?

5. A industrialização brasileira ocorreu beneficiada por duas 
questões importantes, quais sejam: a política cambial favorável 
ao setor e a lei protecionista. Essas duas questões formaram 
um mercado interno cativo para as empresas. Nesse sentido, 
explique como as indústrias formavam preços de seus 
produtos entre os anos 1950-60?
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Nessa seção, estudaremos os aspectos centrais da teoria do 
subdesenvolvimento, desenvolvidos por Andrés Gunder Frank.

Seção 1 | O desenvolvimento do subdesenvolvimento

Objetivos de aprendizagem: Nesta unidade, você conhecerá os pontos 
centrais do debate desenvolvimento versus subdesenvolvimento no Brasil.

Regina Lúcia Sanches Malassise

Unidade 4

DEBATE 
SUBDESENVOLVIMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO

Nessa seção, apresentaremos a contribuição deste teórico ao 
apresentar a sua discussão sobre a questão agrária e de que forma o 
imperialismo se manifestava nas relações entre a burguesia colonial e 
industrial.

Seção 2 | Caio Prado Junior e o capitalismo colonial

Nessa seção, estudaremos como a superexploração do trabalho 
contribuía para expansão do capitalismo mundial e avanço do 
imperialismo, de acordo com análise apresentada por Rui Mauro Marini.

Então, vamos ao estudo dos temas propostos nesta unidade.

Seção 3 | Superexploração e subimperialismo no Brasil
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Introdução à unidade

No final dos anos 1960, no Brasil, existiam muitos adeptos da esquerda marxista 
que adotaram o modelo democrático burguês como possibilidade de luta contra o 
avanço do imperialismo, porém começaram a surgir dúvidas se no Brasil as relações 
de produção poderiam ter realmente caracterizado relações semifeudais e se a 
revolução democrática burguesa era realmente aplicável à realidade brasileira.

Então, surge uma grande questão no cenário brasileiro: entender qual era a 
responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das dificuldades de desenvolvimento 
socioeconômicas do Brasil. Pelo modelo democrático burguês adotado pelo PCB, 
a questão dos latifundiários e as demais classes capitalistas haviam influenciado 
o desenvolvimento econômico. Os adeptos do modelo de subdesenvolvimento 
capitalista descartaram a existência de relações feudais. A seu ver, o país estava 
participando de um imenso processo da expansão capitalista mundial, que ocorria 
pela moderna exploração capitalista e imperialista.

Dessa forma, aparece no cenário uma nova proposta de análise da economia 
política brasileira e seus representantes de maior destaque são: André Gunder Frank, 
Caio Prado Junior, Rui Mauro Maurini. Trabalharam em sintonia e afinados com as 
propostas gerais e contribuíram, individualmente, com um aspecto marcante na 
interpretação e construção dos itens essenciais daquilo que se chamou de modelo 
de subdesenvolvimento capitalista (MANTEGA, 1991). Vamos começar a estudar as 
propostas do modelo de subdesenvolvimento capitalista, através das seções desta 
unidade, são elas:
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Seção 1

O desenvolvimento do subdesenvolvimento

Introdução à seção

A questão do subdesenvolvimento foi trabalhada por André Gunder Frank, que 
contestava o mito do feudalismo em confronto à análise do PCB. Segundo Frank, 
as relações no país eram determinadas e moldadas pelo sistema capitalista mundial 
e, logo, a formação da sociedade brasileira também foi influenciada pela expansão 
do capitalismo imperialista. Também aqui no Brasil se reproduziram as propostas 
do capitalismo mercantil europeu. Desta forma, ao desempenhar um papel de 
colônia, criaram-se laços de dependência, mas não se verificava a relação feudal.

Então, a relação metrópole-colônia era diferente da relação feudal, e o 
subdesenvolvimento passa a ser visto por Frank como um subproduto do 
desenvolvimento. A seu ver, o desenvolvimento nos países centrais reiteraria um 
processo de subdesenvolvimento a partir da exploração das ex-colônias, mas essa 
exploração se processava nos moldes capitalista e não feudal.

André Gunder Frank (1929-2005): 
economista alemão especializado no tema do 
subdesenvolvimento, que considera inerente 
ao sistema capitalista. Nascido em Berlim e 
educado nos Estados Unidos, Gunder Frank 
doutorou-se em economia em 1957 pela 
Universidade de Chicago, com uma dissertação 
sobre a agricultura soviética. Lecionou ciências 
econômicas e sociais em diversas universidades 
norte-americanas e, em 1962, veio para a 

América Latina, onde permaneceu durante quatro anos. Lecionou Teoria 
Sociológica na Universidade de Brasília, Desenvolvimento Econômico 
na Universidade de Chicago e Problemas do Desenvolvimento Latino-
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americano na Universidade Nacional do México. Suas obras estudam 
particularmente a relação entre o desenvolvimento do sistema capitalista 
em escala mundial e o subdesenvolvimento dos países latino-americanos. 
Para Gunder Frank, o subdesenvolvimento na América Latina é o resultado 
da participação do continente, durante vários séculos, no processo de 
desenvolvimento capitalista em nível mundial. Estudou particularmente 
a história econômica e social do Brasil e do Chile e formulou a tese do 
“desenvolvimento do subdesenvolvimento”. Você pode conhecer mais 
sobre ele lendo o link: <http://resistir.info/mreview/gunder_frank.html>. 
Acesso em: 01 abr. 2016.

1.1 A dualidade do desenvolvimento

Para reforçar seu entendimento de subdesenvolvimento, Frank recorre a Paul 
Baran. Esse defendia que o imperialismo se expandia devido à extração do excedente, 
chave do avanço imperialista. O imperialismo semearia um processo de mudança 
nas sociedades pré-capitalistas, que levava à quebra da autossuficiência rural, 
incentivando o aumento de circulação de mercadorias, derrubando o artesanato 
rural. Mas isso aconteceu nas primeiras colônias estabelecidas, vamos dizer assim, 
em função da necessidade de um avanço do capitalismo e somente quando essas 
questões feudais representavam obstáculos ao desenvolvimento do imperialismo.

Porém, nas colônias onde isso se sucedeu criaram-se novos obstáculos ao 
desenvolvimento econômico nas colônias. Então, a geração de mais-valia nos 
países da periferia se dava pela remoção de parcelas excedentes que eram enviadas 
à metrópole, criavam um retrocesso que impedia o processo de acumulação 
de capital. Essas economias acabavam sendo asfixiadas porque o seu mercado 
era invadido por produtos estrangeiros, e a extração do excedente não permitia 
avançar no processo de acumulação local de capital na colônia. Dessa forma, não 
existiam na colônia as condições clássicas para promoção do crescimento dessas 
economias. Logo, ali não se desenvolviam inovações tecnológicas, o aumento 
da produção era restringido por um mercado consumidor com pouco poder de 
compra, e esse mercado não tinha condição de crescer, gerando, com isso, um 
processo de estagnação de atraso social na colônia.

Não foi diferente no Brasil, que teve sua estrutura organizada para o interesse 
do capitalismo mercantil e incorporou aqui a mesma matriz capitalista e as suas 
contradições, fornecendo ao centro uma parcela substancial do excedente local.

Partindo desse ponto, Frank define que existe, então, uma caracterização entre 
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a metrópole e o satélite. Então, metrópole seria o centro e o satélite, os países 
periféricos. No mundo criado pelo capitalismo, muitos países periféricos estavam 
centrados na atividade primária exportadora e giravam em torno da metrópole. Os 
satélites enviavam o excedente que gerava riqueza para a metrópole.

Existiam alguns satélites periféricos que estavam num processo de 
industrialização mais avançado, e também satélites de distritos agrários atrasados, 
e entre eles se reproduziam as relações metrópole-satélite. Dessa forma, dois 
processos ocorriam concomitantemente: a metrópole capitalista expandia para os 
países satélites, do qual extraia o excedente, e os países satélites reproduziam tais 
relações entre eles, por meio do intercâmbio desigual. O excedente dos satélites 
mais atrasados era enviado ao satélite mais avançado.

Essa pirâmide de exploração envelhecia as relações metrópole-satélite, colocava 
a burguesia imperialista em choque com as burguesias industriais periféricas. No 
centro, a burguesia imperialista, que articulava o sistema, ficava circundada por 
burguesias industriais periféricas que, reproduziam internamente no país satélite, a 
divisão capitalista do trabalho.

Essa mesma divisão do trabalho se sobrepõe também nos mercados das 
economias satélite ou das colônias. No início, tem-se a exploração colonial que 
produz produto agroexportador, que gera grandes margens de lucros para o 
capitalismo comercial e se reproduz também o câmbio desigual (ou deterioração 
dos termos de troca) entre a metrópole e o satélite.

Como a relação estabelecida entre a metrópole e o país 
satélite se reproduzia no interior do país satélite?

Essa foi a lógica da expansão do capitalismo comercial durante o século XX, 
para gerar um excedente de produtos baratos que saíam dos países satélites 
subdesenvolvidos em direção à metrópole. Poderiam, sim, acorrer eventuais 
mudanças nas economias satélites por surtos de industrialização e avanço do 
mercado interno, mas isso só acontecia no momento em que houvesse brechas 
no capitalismo imperialista. Esse fato ocorreu durante as Guerras Mundiais e 
na Depressão de 29 porque nesses momentos os países metrópoles estavam 
envolvidos em conflitos ou tentando resolver dilemas econômicos, e aí os laços 
de dependência entre o satélite e a metrópole foram sendo afrouxados. Desse 
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modo, os países satélites se industrializavam nas brechas deixadas da metrópole 
imperialista (isto remete à industrialização induzida por choques adversos que será 
estudada em economia brasileira).

Mas prevalecia a impotência da indústria, em especial a de bens de capital, 
de se sobrepor às atividades agroexportadoras porque elas estavam presas a um 
tipo de industrialização e, em especial, a que foi adotada no PSI. Este tipo de 
industrialização ao invés de reduzir a dependência acentuava, porque no PSI o 
incentivo às importações de técnicas, equipamentos e inovações tecnológicas, 
acabavam por gerar uma importação mais custosa para os países satélites.

Então, eles poderiam exportar maior quantidade, mas em termos de valores essa 
quantidade não compensava os valores monetários das importações. Dessa forma, 
o país satélite exportava um produto com menor valor agregado do que o valor 
daquilo que importava. E isso a CEPAL já alertava quando falava da deterioração 
dos termos de troca. O impacto disso é que os países centrais ou metrópole 
continuaram se desenvolvendo enquanto os países subdesenvolvidos estavam 
mergulhados na questão do subdesenvolvimento. Nisso podemos lembrar-nos do 
crescimento empobrecedor que representa o fato de que o país satélite precisava 
crescer muito, mas, ao mesmo tempo, o crescimento não se revertia em riqueza 
interna para o país. Dessa forma, a exploração do país satélite ocorria no esquema 
tradicional de exploração comercial e comandada pelo capital comercial. 

Pode-se resumir as ideias defendidas por Frank no subdesenvolvimento em 
alguns itens: o subdesenvolvimento cria e recria a dependência do capitalismo 
mundial; na divisão internacional do trabalho, o país satélite atua como fornecedor 
de excedente a metrópole, então o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são 
faces da mesma moeda; a produção do excedente na periferia é centrada num 
primeiro momento na atividade primária exportadora e acaba sendo transferida 
para a metrópole via capital comercial; existe uma hierarquia de expropriação 
do excedente em relação à metrópole de periferia e dentro da própria periferia 
ao país satélite avançado e o atrasado, sendo que o atrasado também está 
submetido a uma hierarquia de exploração interna pelo avançado; o processo 
de subdesenvolvimento se reproduz no interior do país satélite que apresenta as 
mesmas contradições do capitalismo da metrópole; o excedente é sempre obtido 
pela superexploração da força de trabalho, então nas economias satélites prevalece 
uma massa de trabalhadores pobres, com baixa produtividade e um processo de 
extração de mais-valia movido pela mais-valia absoluta; as transformações sociais 
ocorrem devido a fatores externos sempre quando os laços de dependência são 
afrouxados (MANTEGA, 1991).
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Qual das ideias de Frank apresentadas mais lhe interessou? 
Por quê?

Então, nesse ponto, Frank conclui que havia impossibilidade de transformação 
na periferia centrada num desenvolvimento autopropulsor do mercado interno, 
porque a capacidade de acumulação era restrita e, nesse caso, só uma revolução 
socialista seria o caminho definitivo para o desenvolvimento.

Ele também argumenta que o PSI, ao ter gerado uma importação de máquinas 
e equipamentos com tecnologia externa, também impactou nos mercados 
consumidores porque os produtos consumidos no mercado interno vinham do 
exterior e dependiam deste em termos de manutenção (compra de componentes 
de reposição). Dessa forma, os países satélites começaram a enfrentar sucessivas 
crises em seu Balanço de Pagamentos. Por outro lado, a ideia de superexploração 
nas relações do satélite com a metrópole será explorada com mais propriedade 
em Maurini, pois Frank a utilizou sem conceituar de maneira clara.

1.2 As críticas à teoria do subdesenvolvimento

A obra de Frank recebeu críticas. A primeira delas é devido à pouca atenção 
que ele deu a dinâmica interna dos países periféricos, em especial como esses 
se comportariam em face da luta de classes. A crítica decorre do fato que Frank 
utilizou o caráter desigual combinado do sistema capitalista para explicar a relação 
de classes, e isso significava que, em sua visão, os países que formavam o mundo 
capitalista estavam vinculados entre eles e tinham ações recíprocas com estilos 
diferentes de acumulação. Dessa forma, são essas relações que determinam as 
ações dos países, sobrando pouco espaço para uma análise da luta de classes 
como motor da história como defende a tese marxista.

A segunda refere-se à afirmativa de Frank de que na América Latina, a 
partir da expansão do capitalismo, procedeu-se uma organização interna do 
modo de produção para fortalecer os interesses do capitalismo, permitindo o 
fortalecimento da expansão comercial e implantou-se de imediato o modo de 
produção capitalista, colocando nas Américas relações assalariadas de trabalho 
e as leis da mais-valia. Mas não se pode generalizar a tendência do capitalismo 
comercial a destruir outros modos de produção, não foi verdadeira em todos os 
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países periféricos porque em muitos deles ocorreu a manutenção e até reforço 
das condições dos modos pré-capitalistas de produção. No Brasil, a mão de obra 
indígena não se adequava ao trabalho qualificado; a mão de obra livre não tinha 
qualificação quando comparada à vinda de mão de obra qualificada da metrópole. 
E, para os demais trabalhos, incentivou-se o uso da mão de obra escrava, como, 
por exemplo, as que prevaleceram na “plantation”.

Plantation: grande exploração agrícola monocultora, que engloba 
atividades de cultivo e beneficiamento às explorações escravistas do 
colonialismo no continente americano (sobretudo Brasil, Antilhas e Estados 
Unidos), cuja produção se destinava basicamente à exportação de gêneros 
tropicais (algodão, fumo, café, açúcar etc.). Esse tipo de cultura foi criado 
pelos portugueses no final do século XV e aplicado nos engenhos de açúcar 
na ilha de São Tomé, para onde eram mandados os judeus condenados 
pela Inquisição; perdurou por muitos anos no Brasil até a abolição da 
escravidão. Você pode ler mais sobre esse tema no link: <http://educacao.
uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/plantation-modelo-foi-implantado-
no-periodo-colonial.htm>. Acesso em: 01 abr. 2016.

No caso do Brasil, por exemplo, o escravismo colonial fazia parte da estratégia 
do capitalismo comercial português e, assim, a estrutura social que se ergueu no 
país veio de fora. As classes sociais foram implantadas de acordo com os interesses 
do capitalismo comercial, estabelecendo-se a produção de produtos primários 
para metrópole, a partir do uso de mão de obra escrava, sem relações de servidão 
como no feudalismo ocorrido na Europa.

De outra forma, o modo de produção feudal é fechado, seu mercado tem 
pouco alcance e atende às regiões mais próximas. No caso do Brasil, o mercado 
se localizava além-mar, tendo um sistema produtivo aberto que produzia itens para 
o mercado internacional e integrava de maneira colaborativa um sistema mercantil 
e capitalista.

Para Frank, o sistema social brasileiro estava submetido aos interesses do 
capital comercial externo. É bem verdade que permaneceu assim por um longo 
período. Nesse sentido, ao menosprezar a importância de processos internos 
ocorridos no Brasil não percebeu que aqui se constituíram sistemas sociais locais 
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que foram pautados em fatores internos. No Brasil e na América Latina, a busca 
pela independência política e a constituição de estados nacionais levou alguns 
pesquisadores a cunharem o tema “modo de produção escravista colonial”.

Frank, ao menosprezar a força transformadora das classes sociais desenvolvidas 
no interior do Brasil Colônia, também ignorou as contradições que acontecem 
no subdesenvolvimento e as suas tendências transformadoras, por isso, ao longo 
do tempo, suas previsões foram sendo contrariadas. Um surto de industrialização 
que surgia a partir do afrouxamento dos laços com a metrópole, como no caso da 
Segunda Guerra, permitiu um surto de desenvolvimento capitalista na América Latina 
que não se encerrou com o fim da crise. Esse impulsionou o capital local, ainda 
orientado pelo capital estrangeiro e pelas empresas monopolistas e internacionais 
e, portanto, foi caracterizado como capitalismo nacional dependente e associado.

Por outro lado, também permitiu a formação de estados nacionais com maior 
poder de barganha diante do imperialismo. Somente para exemplificar, no ano 
de 1937 os países com autodesenvolvimento industrial cresceram 9 vezes a 
produção industrial da América Latina, África e Ásia, e em 1959 essa superioridade 
caiu para 7 vezes. Durante o período de 1937 a 1959, a produção na América 
Latina quase dobrou. Assim, as teses de Frank não se confirmavam nos 1950 e 
1960. Outros teóricos trataram de incorporar esses fatos da realidade em suas 
construções teóricas. Nesse sentido, a teoria da dependência foi estruturada por 
Fernando Henrique Cardoso, Enzo Falleto, Osvaldo Sunki e Anibal Pinto entre 
outros responsáveis por um desenvolvimento teórico explorado a partir da 
década de 1960.

O ponto-chave da crítica a Frank se baseia na sua ótica de que as relações 
internacionais eram a chave para o desenvolvimento e para o subdesenvolvimento, 
relegando a luta de classes e a exploração verificada nas metrópoles que se tornaram 
dependentes do excedente gerado na periferia. Essas relações de exploração são 
as condições que explicam o subdesenvolvimento. Dessa forma, Frank estava 
apoiado na ideia de que a principal fonte de valorização do capital monopolista era 
o jogo entre países ricos e pobres. Mas isso contrariava as ideias de Marx e seus 
seguidores, como Rosa de Luxemburgo e Trotsky, porque para esses o processo 
de acumulação do capital polarizava o mundo entre o clube capitalista, que ficava 
com o grosso da riqueza, e o restante da população na pobreza, sendo que essa 
questão era independente de fronteiras geográficas dos países e acontecia em 
escala global. O processo de acumulação surge do dilema entre os capitalistas 
e os proletários e não entre nações. Por isso, é importante não perder de vista a 
relação conflitiva de classes que se estabelece no avanço do imperialismo.
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Rosa de Luxemburgo (1870-1919): revolucionária 
alemã de origem polonesa, economista, dirigente 
da II Internacional. Autora de A Acumulação do 
Capital, 1913, marco da análise econômica marxista. 
Doutorou-se em economia política em Zurique 
(Suíça), em 1898, e passou a militar na social-
democracia alemã. Em 1914, Rosa Luxemburgo 
condenou o apoio da social-democracia alemã 
à “defesa nacional” na guerra imperialista. Em 
A Acumulação do Capital, sua mais importante 
obra econômica, tenta mostrar que a acumulação 
do capital é impossível num sistema capitalista 

fechado, por não haver uma correspondência entre o crescimento da 
oferta de bens e o crescimento da procura. Para realizar a mais-valia num 
esquema de reprodução ampliada, o capitalismo necessita expandir-se 
para regiões ou países subdesenvolvidos, não capitalistas, ou para setores 
não capitalistas de produção dentro dos próprios países capitalistas. 
Você pode ler mais sobre esse tema no link: <http://rosaluxspba.org/
rosa-luxemburgo/>. Acesso em: 01 abr. 2016.

De outra forma, é bom lembrar que o funcionamento da acumulação 
capitalista depende da produtividade, do desenvolvimento das forças produtivas, 
porque permitem absorção da mais-valia relativa, e, nesse caso, as economias 
subdesenvolvidas teriam apenas um papel auxiliar como fonte de acumulação de 
capital. E ainda observa-se que na realidade os países imperialistas dão preferência 
aos seus parceiros desenvolvidos para implantar tecnologias e manter laços 
tecnológicos, bem como para constituir mercados consumidores e mão de obra 
qualificada, fundamentando seu processo de acumulação muito mais na mais-
valia relativa do que na mais valia absoluta. Isso ocorre porque, ao longo do tempo, 
a lucratividade de cada capital é maior quando investido nas grandes metrópoles 
do que investido nos países da periferia ou satélites.

Deve-se observar que nos anos 1950 e 1960, em países como Brasil, México, 
Argentina, Venezuela e Chile, os mais avançados da periferia (América Latina), o 
crescimento da produção industrial recebeu capital estrangeiro no pós-guerra, mas 
esse veio para complementar o processo de acumulação industrial que já estava em 
andamento nestes países e não para iniciar o processo, que já estava em expansão, 
impulsionado pelas forças sociais internas destes países (MANTEGA, 1991).
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Havia formação de classes sociais no espaço nacional que deram impulso à 
dinâmica social do país, incentivando e mobilizando as forças sociais do capital 
rumo à industrialização. Então, a dinâmica da transformação social é influenciada 
pelo imperialismo, mas não totalmente é determinada por ele, havendo a 
possibilidade de implantar processos de industrialização autossustentada, contando 
com o apoio das forças sociais e econômicas, estimulando o mercado nacional e 
a estrutura industrial.

Esse processo seria direcionado à complementariedade da cadeia de produção 
e incentivaria o dinamismo intersetorial, sendo que o aspecto mais importante 
da industrialização autossustentada refere-se à capacidade de se apropriar da 
tecnologia estrangeira e ter fontes de financiamento próprio. Se, por um lado, o 
capital estrangeiro, ciente dos conhecimentos e recursos que tinha, obteve uma 
margem de valorização superior aos capitais nacionais, por outro lado ele auxiliou 
a formação de capitais monopolistas nacionais.

Deve-se considerar que a dependência tecnológica dos países satélites era 
inevitável porque o processo de industrialização é caracterizado como retardatário, 
mas, ao longo do tempo, diminuiu pela absorção de tecnologia externa. À medida 
que a tecnologia era absorvida, criava-se uma dependência de um monopólio 
da tecnologia nos mercados nacionais. A opção por adotar uma tecnologia 
preexistente nos mercados industriais da metrópole pauta-se na ideia de encurtar 
o longo caminho que seria percorrido pelos países satélites na busca de um 
desenvolvimento tecnológico autônomo.

Por outro lado, no Brasil, ao longo do tempo, mostraram-se viáveis o 
desenvolvimento de tecnologia de produção de médio porte e, também o 
desenvolvimento e implantação de uma indústria de bens de capital intermediários 
que foram capazes, em determinado momento, de imprimir a industrialização 
autossustentada.  Mantega (1991) complementa a sua crítica dizendo que o 
desenvolvimento no Brasil não foi de um capitalismo autônomo, mas de um 
capitalismo dependente e associado.

Por dependente entende-se a ideia de que a ampliação da economia doméstica 
de acumulação e a mudança do caráter do imperialismo operaram de fora, através 
do controle do capitalismo comercial e depois isto é assimilado e incorporado à 
acumulação interna. Então, o imperialismo modificou a forma de exploração nos 
países dependentes que passou de um intercâmbio desigual, beneficiando-se da 
expropriação do excedente nas transações comerciais, para uma fase de remessa 
pura de valores obtidos internamente pela exploração da mais-valia.

Mantega (1991) diz que Frank estava equivocado porque, em primeiro lugar, 
o grosso da mais-valia dos capitais monopolistas tinha sido obtido em mercados 
altamente produtivos como Estados Unidos Europa e Japão e, em segundo lugar, 
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porque a exploração da mais-valia absoluta aparecia em segundo plano. Deve-se 
registrar que houve um aumento da acumulação industrial por conta da tecnologia 
sofisticada e também do aumento da produtividade nos países latino-americanos, 
asiáticos e africanos reafirmando a tendência da acumulação capitalista de 
expandir-se por meios da produtividade e da sofisticação tecnológica, permitindo 
a extração da mais-valia relativa, mesmo nos países periféricos.

Frank sustentou que havia um subcapitalismo baseado na superexploração 
dos trabalhadores e concluiu que, neste caso, somente uma revolução mundial 
movida pelos trabalhadores periféricos seria capaz de fazer frente a este 
subcapitalismo e tornando-se a vanguarda da revolução socialista. Isso ocorre 
porque os trabalhadores da metrópole teriam ficado aliviados com o aumento 
da produção dos países periféricos, portanto eles não seriam mais motores da 
revolução socialista. Sob essa ótica, os países superexplorados, como os da 
América Latina procuravam se libertar do jugo imperialista, e nesse contexto o 
subdesenvolvimento era nada mais do que uma criação do próprio imperialismo. 
As lutas de libertação nacional eram também anticapitalistas.

Para se manter no subcapitalismo na ideia de Frank, os países precisavam ter 
regimes de governo repressivos, como o fascismo e os regimes militares. Nos 
países latino-americanos, conforme também concordavam Theotonio dos Santos 
e Mauro Marini, de fato houve regimes militares em países como Argentina, Peru, 
Chile, Brasil, mas no México e Venezuela não foram tão rigorosos assim. Por outro 
lado, no Brasil que alternou regimes militares e democráticos (democráticos 1956-
61, regimes repressivos 1968-74, e o retorno à democracia a partir de 1974) verificou-
se que independente do regime de governo houve expansão da acumulação, com 
o país registrando taxas significativas de crescimento do PIB.

Theotonio dos Santos Júnior (Carangola, 11 de 
novembro de 1936): é um economista brasileiro. Um 
dos formuladores da teoria da dependência. Mestre 
em Ciência Política pela Universidade de Brasília, 
doutor em economia pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Professor emérito da Universidade 
Federal Fluminense. Coordenador da Cátedra e Rede 
da UNESCO e da UNU sobre economia global e 
desenvolvimento sustentável (a REGGEN). Entre seus 
aportes teóricos mais destacados à economia e às 
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ciências sociais, estão a contribuição à formulação geral do conceito de 
dependência, à periodização das diversas fases da dependência na história 
da acumulação capitalista mundial, à caracterização das estruturas 
internas dependentes e à definição dos mecanismos reprodutivos da 
dependência. Tem trabalhado também sobre a teoria dos ciclos, a 
dinâmica de longo prazo do capitalismo e a teoria do sistema-mundo.
Você pode ler mais sobre o tema em: <http://theotoniodossantos.
blogspot.com.br/2009/06/atualidade-da-teoria-da-dependencia.
html>. Acesso em: 01 abr. 2016.

No México e na Venezuela ocorreram as eleições diretas para os principais 
cargos e, na América Latina ocorreram conquistas parciais dos trabalhadores sem 
que isso tivesse significado uma afronta ao Estado e tampouco a implantação do 
socialismo. Outra crítica a Frank é que ele fez pensar que o regime político derivava 
da situação econômica do país sem enxergar que poderia acontecer uma variação 
grande de política dentro de um quadro econômico e que as lutas e as pressões 
políticas poderiam conduzir a mudanças sem que necessariamente ocorresse a 
revolução socialista.

1. Gunder Frank adotou o conceito de imperialismo de Baran. 
Para esse, o imperialismo semearia um processo de mudança 
nas sociedades pré-capitalistas, que levavam à quebra da 
autossuficiência rural, incentivando o aumento de circulação 
de mercadorias, derrubando o artesanato rural. Por outro 
lado, Frank entendia que esse processo criava obstáculos à 
continuidade do avanço capitalista nas colônias. Isto ocorreria 
por quê?

2. Gunder Frank define que existe, então, uma caracterização 
da metrópole e do satélite: metrópole seria o centro e o 
satélite os países periféricos. No mundo que foi criado pelo 
capitalismo, havia muitos países periféricos que estavam 
centrados na atividade primária exportadora e giravam em 



Debate Subdesenvolvimento do Desenvolvimento

U4

154

torno da metrópole. Os satélites enviavam o excedente 
que gerava para a metrópole. Porém, a relação de subjugo 
do satélite a metrópole se repetia entre os países satélites. 
Explique de que forma isso ocorria.
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Seção 2

Caio Prado Junior e o capitalismo colonial

Introdução à seção

Caio Prado Junior fez a sua contribuição no modelo de subdesenvolvimento 
capitalista posicionando-se como crítico da tese do Brasil feudal e apresentando 
um país com características mercantil e capitalista desde os tempos de colônia, 
não acreditando que a sociedade brasileira evoluiria para uma revolução socialista. 
Dessa forma, vamos conhecer um pouco mais dos argumentos de Caio Prado e 
sua contribuição para o modelo de subdesenvolvimento.

2.1 A Revolução Brasileira

Em sua obra A Revolução Brasileira, Caio Prado procurou mostrar que o modelo 
democrático burguês defendido pelo PCB, era um esquema teórico abstrato e não 
se aplicava à análise brasileira. Dessa forma, na obra A Revolução Brasileira, Caio 
Prado investe contra as principais teses do modelo democrático burguês. Para ele, 
o esquema sugerido pelo modelo era extremamente teórico e abstrato, supondo 
a existência de estágios sucessivos de desenvolvimento e considerando que as 
etapas anteriores ao socialismo eram o feudalismo e capitalismo. Em sua opinião, 
essa análise era uma mera transposição do que ocorria nos países europeus e 
supunha que o capitalismo tinha surgido nas entranhas do feudalismo.

Caio Prado Junior: político e historiador brasileiro 
nascido em São Paulo, um dos maiores intelectuais 
brasileiros e que desenvolveu obras essenciais para 
a compreensão do processo de formação histórica 
do Brasil, além de se destacar como ativista político. 
Pioneiro na aplicação do marxismo à análise da 
realidade nacional. Escreveu também obras teóricas 
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sobre economia política e filosofia. Participou da fundação do Partido 
Democrático de São Paulo (1926) e da criação da Aliança Liberal 
(1929), foi presidente da seção paulista da Aliança Nacional Liberal e 
deputado estadual em São Paulo na legenda do Partido Comunista 
(1947). Durante vários anos, editou a Revista Brasiliense, voltada para 
os estudos de economia, sociologia, filosofia e política. Para conhecer 
mais sobre esse autor leia o material disponível no link: <http://www.
interpretesdobrasil.org/sitePage/62.av>. Acesso em: 01 abr. 2016.

Para Caio Prado, o Brasil já nascera no capitalismo e era fruto da expansão 
mercantil da Europa. Para justificar sua hipótese, ele cita como exemplo o caso das 
fazendas, das usinas, engenhos os quais eram responsáveis pela produção agrícola 
do país (do café, cacau, cana de açúcar e algodão) e nos quais estabeleceram-
se relações de produção capitalista. Ali concentravam-se trabalhadores livres, que 
vendiam a força de trabalho e reivindicavam melhorias na remuneração e nas 
condições de trabalho.

Pontuando que as relações de produção eram capitalistas (proletários e 
capitalistas), a discussão passa a ser sobre as formas de relação de trabalho que 
iam desde parceria, barracão, do cambão e outras formas existentes no país. 
Nessas formas, os trabalhadores não recebiam salário monetário. Nelas, prevalecia 
uma forma de remuneração que se diferenciava das relações convencionais de 
trabalho assalariado apenas pela forma como o salário era pago. Existiam formas 
de remuneração pelo trabalho que poderiam ser feitas por pagamento in natura, 
concessão de plantar por conta alguns gêneros de subsistência que eram formas 
alternativas de remuneração.

Para Prado Junior, as relações de trabalho apareciam de forma mais evidente 
na exploração do trabalho do que o salário em dinheiro. Em sua hipótese, isso 
decorria do escravismo que foi a forma anterior de relação de produção no país 
e que era diferente do feudalismo. Caio Prado Junior e Gunder Frank defendiam 
que a forma de produção sempre foi capitalista no Brasil, e foi implantado no país 
desde o seu descobrimento. Era fruto da exploração comercial do mercantilismo 
europeu e que atendia ao mercado da metrópole. O imperialismo implantou a 
estrutura colonial que ditou a vida econômica, social e política do Brasil.

Portanto, para Caio Prado Junior não existia dúvida de que o sistema na 
sociedade brasileira foi implantada de acordo com o sistema capitalista mundial. 
De certa forma, as principais ideias de Caio Prado Junior podem ser resumidas, 
na visão de Mantega (1991), da seguinte forma: as relações de produção não são 
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feudais nem são resquícios dela porque as relações de produção no Brasil foram 
estabelecidas e organizadas pelo sistema capitalista mundial; a unidade básica de 
produção foi inicialmente a grande propriedade rural, na qual prevaleciam relação 
de produção capitalista e trabalho coletivo sobre a direção dos proprietários; as 
formas de trabalho que prevaleceram no país (em parceria, no barracão cambão) 
não são consideradas relações feudalistas, mas sim uma forma de trabalho 
capitalista porque existe alguma forma de remuneração ou salário e que muitas 
vezes mistura a remuneração monetária com relação de produtos in natura 
e permissão de produção de itens de subsistência à terra; as classes sociais da 
economia rural brasileira eram constituídas pelo grande proprietário de terras, 
pela força de trabalho que teve suas origens no escravismo, e depois tornou-se 
livre, havendo até uma certa similaridade entre os trabalhadores livres, uma vez 
que ambos representavam trabalhadores que cediam seu trabalho em troca de 
uma remuneração salarial ou de uma compensação no caso do escravo ou ainda 
de produtos in natura e alimentos; outro ponto seria a identidade econômica 
do escravo do trabalhador porque ambos queriam essencialmente melhoria das 
condições de remuneração.

Por fim, Caio Prado reafirma que o processo de exploração rural no Brasil, 
mesmo nas pequenas propriedades, faz parte do processo de expansão do 
capitalismo mundial. No contexto da estrutura produtiva brasileira, a agricultura 
ocupava o centro nervoso da economia. Isso ocorre devido ao papel que o Brasil 
representava na divisão internacional do trabalho por ter se caracterizado como 
uma economia colonial voltada para produção de produtos primários, sendo que 
o maior esforço em termos de capacidade produtiva nacional era canalizado para 
o exterior e de acordo com os interesses imperialistas.

Nesse contexto, o país não conseguia abastecer o mercado interno e recorria 
às importações de manufaturados para atender às necessidades da população que 
crescia, porém com a permanente deterioração dos termos de troca. As divisas 
geradas pelas exportações acabavam sendo menores que as divisas necessárias 
para importação e para remessa de lucros para o exterior, permitindo que ocorresse 
o desequilíbrio crônico e constante nas contas externas brasileiras.

Assim, as dificuldades de importação representavam um estímulo à diversificação 
das atividades produtivas internas do país, porque levavam à necessidade de maior 
industrialização. As empresas que forneciam matérias-primas importadas ao 
país aproveitaram esse estímulo, instalando-se no mercado interno para atender 
diretamente aos seus clientes. Isso reduzia as necessidades de importações; por 
outro lado, ampliava-se as remessas de lucro ao exterior.

Logo, a pressão gerada pelo setor importador para gerar divisas continuava 
persistindo no desiquilíbrio no balanço de pagamento e tendia a se perpetuar. A 
continuar dessa forma, o processo de industrialização brasileira, comandada por 
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empresas imperialistas, reforçaria o velho sistema colonial, porque continuava 
exigindo crescimento das exportações e a manutenção do setor agroexportador.

Assim, em meados dos anos 1960, para Caio Prado Junior o cenário para o 
Brasil era desanimador porque levava à ideia de endividamento externo, devido 
à incapacidade do setor exportador de ampliar as suas vendas e gerar divisas 
necessárias para manter as importações do país. Caso o país não conseguisse ter 
reservas para fazer as remessas de lucros ao exterior isto causaria uma retração dos 
investimentos estrangeiros no país e também afugentaria os capitais estrangeiros 
que já estavam aqui.  Assim, a falta de divisas tornava mais difícil a possibilidade de 
cobertura cambial para as remessas de dinheiro que seriam enviadas ao exterior. 
Dessa forma, para Caio Prado o capitalismo brasileiro era agrário, atrasado e 
exportador (MANTEGA, 1991).

Para Caio Prado Junior, o problema no desenvolvimento brasileiro estava 
associado à estrutura econômica, tinha caráter colonial, voltada para a produção 
para o mercado externo a serviço do imperialismo. Contava com o baixo nível de 
renda da massa da população que estava concentrada na agricultura, vivendo em 
condições precárias, não tendo renda para constituir um mercado consumidor 
eficiente, de modo a incentivar o processo de industrialização.

Dessa forma, Caio Prado Junior toma partido do movimento capitalista, mas 
contrariando os demais autores do desenvolvimento capitalista porque, para 
ele o desenvolvimento capitalista ocorre por meio de um movimento nacional, 
e não através de uma revolução socialista mundial. Caio Prado não admite que 
no Brasil tivéssemos um processo faseológico, conforme descrito por outros 
analistas do subdesenvolvimento brasileiro, porque para ele no país não poderia 
haver revolução democrática burguesa, uma vez que o capitalismo já era maduro 
no Brasil e, também não haveria uma associação entre o latifúndio brasileiro e o 
feudalismo europeu. Em sua visão, a burguesia brasileira, fosse ela agrária comercial 
industrial, atuava de maneira coesa. Não havia contradições ou oposições entre 
elas, e as suas relações com o imperialismo não apresentavam nenhum atrito, pelo 
contrário representavam oportunidades de empreendimento local.

2.2 Críticas à teoria do capitalismo colonial

Caio Prado buscou evitar esquemas teóricos que viessem para ser transplantados 
para a realidade brasileira. Para criar um referencial único para o Brasil, ele estudou 
o setor agrícola brasileiro, preocupou-se com as relações classistas vigentes do 
meio rural e procurou destacar a relação entre capital e trabalho assalariado, 
considerando que existe uma separação entre os meios de produção, que 
pertencem ao capitalista, e aqueles que vendem sua força de trabalho, que são os 
trabalhadores assalariados.



Debate Subdesenvolvimento do Desenvolvimento

U4

159

A característica básica do trabalhador assalariado é ser um homem livre que se 
emprega, seja na lavoura, na indústria ou numa empresa em troca de um salário 
monetário, mas também poderiam ocorrer outras formas de remuneração, como 
cambão, barracão, parceria e outras, onde não se verificava troca da força de trabalho 
por salário monetário, mas havia alguma remuneração em forma de produto.

Mantega (1991) critica essa situação porque, para ele, a parceria não é uma 
forma de trabalho assalariado. Isso porque, ao invés de trocar força de trabalho, os 
trabalhadores estão trocando por parte da produção. Por outro lado, o capitalista 
rural está interessado em aumentar sua participação do produto parceiro elevando 
seu patrimônio. Então, são classes distintas com dinâmica social distinta daquela 
que existe entre trabalhador e proletários e capitalistas.

Outra questão é que existiam diferentes regiões e as relações de produção 
se tornavam mais específicas em cada localidade, estando subordinadas a 
determinadas situações. Em parte, a metade da produção brasileira vinha de 
pequenos produtores do campo, e isto implicava uma certa luta camponesa de 
destaque no cenário atual.

Porém, Caio Prado ainda continuava a classificar o trabalho de parceria como 
trabalho assalariado, por entender que o trabalho assalariado se caracteriza pelo 
não acesso às condições de sua reprodução. Esquecia-se ele de um aspecto 
importante do trabalho assalariado, além de não ser dono dos meios de produção, 
que é a alienação da sua força de trabalho e daquilo que ele produz, porque vai 
entregar uma parcela de seu trabalho transformado em mercadoria, lembrando a 
divisão interna do trabalho das indústrias. Outra questão é que Caio Prado não deu 
importância ao destino da força de trabalho.

Destaca-se também que existe uma diferença do modo de produção capitalista, 
porque o capital busca se valorizar sempre por meio de extração da mais-valia, 
considerando que em todas as sociedades sempre ocorrerá a exploração e o que 
vai diferenciar uma sociedade da outra é qual a forma específica de exploração 
feita, como a demonstração de mais-valia difere de uma nação para a outra.

De outra forma, a mais-valia vai ser sempre diferente da renda fundiária, porque 
em seu conceito original mais-valia é a diferença entre o valor do trabalho e o valor 
da força de trabalho. Lembremos que o trabalho é a capacidade de criar valor para 
subsistência e para capitalismo. No capitalismo, quanto maior for a produtividade 
do trabalho, maior tende a ser a diferença entre o valor do trabalho e o valor da 
força de trabalho, porque a produtividade reduz o valor dos produtos que entram 
no custo de produção ou de reprodução do trabalhador, isto acontece à medida 
em que os preços dos bens consumidos pelos trabalhadores caem.

Então, a extração de mais-valia relativa pressupõe o avanço do desenvolvimento 
das forças produtivas e um grande exército industrial de reserva. Nesse caso, a luta 
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entre o capitalista que quer o máximo da mais-valia e o trabalhador que vende a sua 
força de trabalho será um norte do desenvolvimento na extração da mais-valia. No 
limite, a luta dos trabalhadores por melhores salários permite melhores condições 
de trabalho e pode levar à socialização dos meios de produção. Também essa luta 
acaba influenciando as práticas e os interesses econômicos e políticos, colocando 
em voga a sua ideologia como guia da ação política.

No caso da produção em parceria, procure-se aumentar o patrimônio por meio 
da capitalização da terra investindo em máquinas e equipamentos para aumentar a 
produtividade e a mais-valia e nem sempre aplica-se todo capital em novas terras. 
Por isso, nem sempre os proprietários de terras é um capitalista, a renda fundiária 
está sujeita às condições do campo, tinha baixa produtividade e, que também 
esbarra na questão do limite para expansão da produtividade. Isso decorre do fato 
de que sobre determinado ponto a renda fundiária torna-se inviável, por isso o 
locador de terras não é propriamente um capitalista, e, para o parceiro, como não 
recebe um salário, suas melhores condições de trabalho são representadas pelo 
objetivo de tornar-se dono da terra.

O fato de termos na agricultura brasileira a produção capitalista, desde a 
abolição da escravatura, não permitiu dizer que as produções de parceria, barracão 
e outras seriam relações capitalistas de produção, porque estas formas de relação 
de trabalho e de produção não eram, necessariamente, relações de trabalho 
capitalista. No Brasil, a abolição da escravatura significou apenas que as relações 
de trabalho tornaram-se livres, mas não houve o assalariamento imediato de toda 
a força de trabalho.

Por isso, o pesquisador Jacob Gorender entendia que não bastava o fim da escravidão 
para que surgisse o capitalismo no campo, e José Martins também argumentou que o 
colonato era um tipo de trabalho livre, mas não necessariamente um trabalho escravo 
ou assalariado. Nesse sentido, as relações capitalistas não espelhavam totalmente as 
relações de produções presentes na agricultura brasileira. Essas relações eram mais 
complexas do que as sugeridas por Caio Prado Júnior porque as relação de produção 
capitalista (assalariamento) não ocorriam na totalidade do país.

Jacob Gorender (Salvador, 20 de janeiro de 1923 – São Paulo, 11 de junho 
de 2013) foi um dos mais importantes historiadores e cientistas sociais 
marxistas brasileiros. Jacob Gorender propõe que a classe operária é 
possuidora de uma “ontologia reformista” e não “revolucionária”, critica 
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o determinismo histórico, afirma a importância dos intelectuais para 
a formação da consciência revolucionária, apoiando-se em Lenin, e 
discorre sobre a necessidade do Estado na sociedade socialista. Você 
pode ler mais sobre esse tema no link: <http://www.cartacapital.com.
br/cultura/a-revolucao-de-jacob-gorender-6327.html>. Acesso em: 
01 abr. 2016.

Desde o início, e por isso mesmo o mercado de trabalho e as relações de 
trabalho que surgiram nesse período foram referência de muitas fontes de pesquisa, 
a questão agrária e seus problemas foram debatidos por diversos estudiosos. 
Cabe destacar que Caio Prado avançou ao desmistificar a ideia de tese feudal e 
os métodos de etapas sucessivas copiados de outros países para serem aplicados 
ao Brasil. Porém, seu avanço ainda foi parcial porque em sua análise histórica da 
economia brasileira ainda prevalecia a fase clássica do feudalismo, capitalismo 
e socialismo. A sociedade brasileira não passou pelo feudalismo, porém apenas 
excluir esta etapa (feudalismo) e supor que no Brasil tivéssemos ingressado direto 
no capitalismo e que haveria uma passagem para o socialismo, constitui-se em um 
erro de análise.

Se o Brasil foi considerado por Prado Júnior e por Gunder Frank como um país 
capitalista desde o descobrimento e subordinado ao imperialismo, ele não teria 
conseguido avançar em relação ao capitalismo colonial subdesenvolvido. Dessa 
forma, o país seria essencialmente agrícola sem condições de prosperar porque 
não havia condições de gerar um capitalismo sem acumulação.

Se não havia condições para acumulação, como você 
supõe que o sistema econômico, que se dizia capitalista, 
no qual se apresentavam contradições capitalistas e luta de 
classe, poderia ficar estático durante tanto tempo? Poderia 
sobreviver sem crescimento econômico?

Essas respostas não foram apresentadas na obra de Caio Prado. O imperialismo 
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se apropriou do excedente colonial durante muitos anos, mas também a 
penetração do imperialismo levou à criação de um capitalismo dependente e 
associado no Brasil. Dessa forma, no sistema colonial brasileiro surgiram classes 
sociais cuja dinâmica adquiriu característica autopropulsora partiu da acumulação 
voltada para o mercado interno. Assim, a industrialização permitiu acumulação 
industrial no século XX, e, em plena década de 1960, no território nacional, havia 
uma estrutura nacional consolidada de bens de consumo e de capital que tinha 
capacidade de se autoimpulsionar. Pode-se dizer que na agricultura nem mesmo 
o imperialismo foi um entrave decisivo para esse processo. Em sua obra Revolução 
Brasileira, Caio Prado se ocupa de estudar especificamente a agricultura e renegou 
um papel secundário à população industrial. Considerando que a obra foi escrita 
nos anos 1960, num país em estágio avançado de industrialização, havia um claro 
descompasso entre a importância que se deu à questão agroexportadora quando 
comparada ao processo de acumulação industrial que já havia registrado grandes 
avanços na economia brasileira.

Ainda assim, o processo defendido por Caio Prado nessa obra informava 
que a reforma agrária era necessária para produzir os aumentos de renda ou de 
salário para melhorar o poder aquisitivo do setor agrícola e, dessa forma, permitir 
formar um mercado interno para a industrialização. Outros estudos também se 
concentraram na ideia de falta de um mercado agrário para realizar demandas 
para a industrialização brasileira nos anos 1960. Também pode-se dizer que as 
lutas por melhores conquistas de salário não estavam centradas nos trabalhadores 
agropecuários, mas sim já se localizavam, em grande parte, nos trabalhadores 
urbanos e nas grandes cidades.

Os trabalhadores agrícolas se concentravam em conquistar maior espaço 
no campo brasileiro com propriedade da terra porque a terra era tida como 
principal meio de sobrevivência do trabalhador rural. Então, os trabalhadores rurais 
reivindicam terras em todas as situações sociais, na qual a terra é a base para a 
produção em qualquer dos modos de produção (feudalismo ou capitalismo). Em 
qualquer das formas de relação de trabalho (parceria, cambão e demais formas) 
e não unicamente no feudalismo, a terra é a base de produção de subsistência e, 
por isso, desejada.

Ao atribuir pouca importância a essas relações de produção não capitalista, Caio 
Prado negou o significado da terra para os trabalhadores rurais e menosprezou 
a força das ligas camponesas, cuja reivindicação no Brasil era o acesso à terra, 
considerando-o um movimento pouco representativo da revolução agrária 
brasileira.
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As Ligas Camponesas foram organizações de camponeses formadas 
pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) a partir de 1945. Foi um dos 
movimentos mais importantes em prol da reforma agrária e da melhoria 
das condições de vida no campo no Brasil. Elas foram abafadas depois 
do fim do governo de Getúlio Vargas e só voltaram a agir em 1954, 
inicialmente no estado de Pernambuco, e posteriormente na Paraíba, no 
Rio de Janeiro e em Goiás. A partir daí, as Ligas Camponesas exerceram 
intensa atividade até a queda de João Goulart, em 1964. O mais conhecido 
líder do primeiro período foi Gregório Lourenço Bezerra e do segundo, 
Francisco Julião Arruda de Paula. Você pode conhecer mais sobre o 
tema lendo o texto disponível no link <http://www.ligascamponesas.org.
br/?page_id=99>. Acesso em: 01 abr. 2016>.

1. Em sua obra A Revolução Brasileira, Caio Prado procurou 
mostrar que o modelo democrático burguês defendido pelo 
PCB era um esquema teórico abstrato e não se aplicava 
à análise brasileira. Dessa forma, nessa obra, Caio Prado 
investe contra as principais teses do modelo democrático 
burguês. Qual a discordância inicial de Caio Prado sobre o 
modelo adotado pelo PCB? Por quê?

2. Caio Prado reafirma que o processo de exploração rural 
no Brasil, mesmo nas pequenas propriedades, faz parte do 
processo de expansão do capitalismo mundial. No contexto 
da estrutura produtiva brasileira, a agricultura ocupava o 
centro nervoso da economia. Nesse contexto, qual era o 
papel do Brasil na divisa internacional do trabalho e como 
isso atuava sobre o mercado interno?
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Seção 3

Superexploração e subimperialismo no Brasil

Introdução à seção

Rui Mauro Marini se ocupou de entender a expropriação 
da mais-valia dentro do modelo de subdesenvolvimento 
capitalista para países subdesenvolvidos.

A superexploração da força de trabalho na periferia foi 
sugerida por Gunder Frank e entendia-se que ela fosse a 
base de sustentação do sistema capitalista mundial. Marini 
retoma a discussão e desenvolve a teoria da superexploração 
do trabalho e também a teoria do subimperialismo brasileiro. 

Essas duas teorias se reforçam formando um quadro explicativo complexo para 
análise do subdesenvolvimento na América Latina e Brasil. Os trabalhos de Marini 
foram mais conhecidos e divulgados no México.

Uma parte da mais-valia que aí se produz (na América Latina) é 
drenada para as economias centrais, seja mediante estrutura de 
preços vigente no mercado mundial e as práticas financeiras 
impostas por essas economias, seja através da ação direta das 
inversões no campo da produção. As classes dominantes locais 
tratam de ressarcir-se dessa perda aumentando o valor absoluto 
da mais-valia criada pelos trabalhadores agrícolas ou mineiros, 
quer dizer, submetendo-os a um processo de superexploração. 
A superexploração constitui assim o princípio fundamental da 
economia subdesenvolvida, com tudo o que implica em matéria de 
baixos salários, falta de oportunidade de emprego, analfabetismo, 
subnutrição e repressão policial (MARINI, 1969, p. 8).

3.1 Imperialismos e superexploração no Brasil

Marini identificou duas fases distintas na incorporação do Brasil ao imperialismo 
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mundial: uma, da economia primária exportadora (até meados do séc. XX), e outra, 
a partir da crise mundial dos anos 1920, quando a contração das exportações 
e queda na capacidade de importação do país deixaram como alternativa o PSI 
como forma de fazer a transição da economia voltada para a agricultura (para fora) 
para a industrialização (para dentro). Esse processo foi pacífico, pois inicialmente 
adquiriu papel complementar ao setor exportador, e por isso não se verificou atrito 
nesse momento.

Ruy Mauro Marini (Barbacena, 1932 – cidade do Rio de Janeiro, 1997): 
cientista social brasileiro. Conhecido internacionalmente como um dos 
elaboradores da teoria da dependência. Embora extremamente conhecido 
nos países latino-americanos de língua espanhola, sua obra é pouco 
conhecida no Brasil. Marini procura distinguir as principais características 
dos países subdesenvolvidos, diferenciando-se da visão formulada pela 
CEPAL, compreendendo os países atrasados a partir de uma relação do 
capitalismo mundial de dependência entre países centrais (América do 
Norte, Europa Ocidental e Japão) e países periféricos (América Latina, 
África e Ásia), forjada não apenas pela condição agrário-exportadora 
desses últimos, mas pela divisão internacional do trabalho. A partir dessa 
condição, a burguesia nacional dos países periféricos, mesmo após a 
industrialização, torna-se sócia minoritária do capital transnacional, tendo 
de repartir a mais-valia gerada internamente com eles. Para compensar 
essa menor participação na repartição da acumulação, a burguesia 
nacional utiliza-se de mecanismos extraordinários de exploração da 
força do trabalho, que visam ampliar a mais-valia extraída do trabalho. 
E o resultado seria a realimentação da dependência e a manutenção do 
subdesenvolvimento, mesmo com a industrialização interna. Você pode 
ler mais sobre esse tema em:
<http://www.interpretesdobrasil.org/sitePage/78.av>. Acesso em: 01 
abr. 2016. e também <http://marxismo21.org/ruy-mauro-marini-teoria-
praxis-da-revolucao-na-al/>. Acesso em: 01 abr. 2016.

Mas o conflito de interesses se verificava na política cambial e creditícia, que era 
resolvida pela cooperação entre as classes dominantes. Uma solução para o dilema 
foi implantar a indústria leve (com pequena dependência de importações) para 
produzir para o mercado interno e atender à demanda de bens de consumo. Algo 
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que era compatível com a política cambial de proteção ao setor agroexportador 
(moeda nacional desvalorizada).

Porém, esse tipo de industrialização encontra obstáculo com o esgotamento 
do mercado interno reduzido, que tinha pequena parcela de assalariados 
altamente explorados, devido à tecnologia poupadora de mão de obra e, como 
consequência, o mercado consumidor com pequena capacidade de absorção. 
Dessa forma, Marini afirmava que a burguesia mantinha seu ritmo de acumulação 
aumentando o preço dos produtos e praticando baixos salários. 

Isso não foi sempre assim. Inicialmente, a burguesia local elaborou o plano de 
expandir o consumo no mercado interno, mas não resistiu ao assédio do capital 
estrangeiro, que viu na América Latina uma região com capacidade de absorver 
os processos de produção da metrópole e promover a industrialização destes 
países, expandindo as bases do imperialismo. Assim, a burguesia industrial local se 
associou ao capital estrangeiro.

Dessa forma, a superexploração do trabalho torna-se o eixo fundamental 
do sistema de subdesenvolvimento. Existe um processo de integração com o 
capitalismo mundial que permite a metrópole o acúmulo de mais-valia relativa e 
cabe aos países periféricos contribuir com o acúmulo de mais-valia absoluta.

Como a condição de exploração na periferia poderia melhorar 
as condições de trabalho dos trabalhadores na metrópole?

De fato, nos países centrais, a organização dos trabalhadores impôs limites 
à exploração, inviabilizando o aumento da jornada de trabalho, o que deixou o 
caminho da intensificação do processo de trabalho, com apoio das tecnologias, 
o que beneficia o crescimento de mais-valia relativa. E ainda o aumento da 
produtividade permite baratear a cesta de consumo dos trabalhadores, reduzindo 
o valor de troca da força de trabalho, sem pensar em inflação e reposição salarial, 
com salários reajustados e, dessa forma, com preços menores, salários com 
aumento inferiores à elevação da produtividade.

Na periferia, sem maior organização dos trabalhadores, com existência de 
abundância de mão de obra, com uso de tecnologia poupadora de mão de obra, 
era mais comum a exploração da mais-valia absoluta. Assim, a expansão da jornada 
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de trabalho e salário abaixo do valor da força de trabalho (do necessário para 
reposição do trabalhador) eram as estratégias mais utilizadas para gerar mais valia 
e acumulação.

Dessa forma, na periferia a exploração conduz ao aparecimento de formas 
ditatoriais ao invés de regimes democráticos, porque, dessa forma, é possível 
intensificar a exploração dos trabalhadores, além de implementar gastos militares 
que substituem a demanda do mercado popular. Além disso, o militarismo 
constitui-se num escudo no interior do país que impediria o avanço do socialismo.

Pode se concluir que o excesso de excedente nos países centrais leva-os a 
buscar novas formas de ampliação da mais-valia e acumulação culminando 
no imperialismo. A América Latina passa de um modelo agroexportador (com 
intercâmbio desigual) para um modelo de industrialização, ambos realizadas 
com a superexploração do trabalho, torna-se fornecedora de mais-valia e, 
absorvedora de bens de capital da metrópole. Em relação ao mercado de trabalho 
e à industrialização, o imperialismo aproveita-se de um grande exército industrial 
de reserva, paga baixos salários e mantém um mercado consumidor restrito. Em 
relação à agricultura, essa apresenta baixa produtividade e também um mercado 
consumidor com baixa capacidade de absorção. A expropriação da mais-valia 
(intercâmbio desigual e remessa de lucro) leva a burguesia agrária a explorar o 
trabalhador rural e a burguesia industrial a elevar os preços e comprimir os salários 
para sustentar a acumulação periférica com mais-valia absoluta. Dessa forma, a 
superexploração do trabalho também se beneficia do arcabouço político do 
militarismo que garante a segurança do sistema e apresenta demanda por produtos 
militares. O problema de baixa absorção nos países periféricos leva aqueles mais 
avançados a explorar o mercado dos periféricos menos desenvolvidos, formando 
centros subimperialistas, que são explorados pela metrópole.

Desse esquema, Marini conclui que a revolução na América Latina deve ter caráter 
socialista, concordando com a visão trotskista de revolução e com Theotônio dos 
Santos, de que somente assim seria possível se libertar da dupla exploração a que 
estavam submetidos os trabalhadores, por parte das burguesias locais e por parte 
do imperialismo, que mantinham a pobreza entre a classe trabalhadora.

Do que estudamos nesta unidade podemos perceber a importância de 
conhecer a teoria da dependência, porque a análise que ela faz ocorre dentro 
de um contexto de materialismo histórico e dialético. Este método de estudo e 
análise econômica é válido por permitir elucidar os motivos políticos por trás das 
ações econômicas. Assim, o conhecimento desse conteúdo amplia o poder de 
argumentação e análise dos fatos econômicos, sendo um construto de muito 
valor na formação do economista.
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3.2 As críticas à teoria da superexploração

Marini pressupõe que a superexploração do trabalho ocorre tanto na agricultura 
quanto na indústria e tem natureza dupla porque a exploração ocorre por parte das 
classes dominantes locais e pelo imperialismo. Essa exploração leva à pauperização 
do trabalhador, com pouca capacidade de consumo e mercado consumidor 
restrito. Se o mercado realmente depende do consumo do trabalhador para 
viabilizar o processo de acumulação, a superexploração gera uma contradição, 
ao deixar os trabalhadores com pouco poder de compra. Então, Marini nos diz 
que, para superar essa contradição, é necessário que ocorra a intervenção do 
estado para realizar a demanda complementar e regular o interesse da expansão 
subimperialista para novos mercados em países menos avançados.

Além disso, Marini afirma que a sobrevivência do imperialismo está assentada 
sobre a superexploração e que essa se concentra na extração da mais-valia absoluta. 
Existem dois meios pelos quais a mais-valia absoluta é extraída: com o prolongamento 
da jornada de trabalho mantido o mesmo salário e a redução do salário abaixo da 
força de trabalho. Dessa forma, assegura-se a extensão do trabalho não pago e a 
redução do trabalho pago, mantidas as mesmas condições tecnológicas.

A mais-valia relativa surge da industrialização com tecnologia avançada e sua 
extração seria, para Marini, pequena nos países subdesenvolvidos. Essa sinalização 
em sua obra deixa claro que, por conveniência, a manutenção dos níveis de mais-
valia absoluta, que deve ser superior à mais-valia relativa, nos países subdesenvolvidos, 
contraria a teoria marxista. Em Marx, a forma mais eficiente de aumentar a extração 
da mais-valia é pela mais-valia relativa, ou seja, pela intensificação do processo 
de trabalho. Assim, se o capitalismo já controla o sistema produtivo do país 
subdesenvolvido, como não consegue imprimir sua vontade?

Pois bem, considerando que se tratava de um capitalismo incipiente no qual não 
há domínio tecnológico, existe escassez de capital e conhecimento científico, logo 
só resta a expansão da jornada de trabalho para sustentar o processo de acumulação. 
Esse capitalismo incipiente alimenta-se do baixo custo de reprodução da força de 
trabalho, ou seja, da mais-valia absoluta, promovendo a pobreza da população.

Mas uma série de transformações no capitalismo, tais como 
revolução tecnológica, a intensificação da concorrência 
intercapitalista (que leva cada empresa a baratear seus produtos), 
o aumento da pressão dos trabalhadores (cada vez mais 
organizados) para limitar a jornada de trabalho e, no mínimo 
manter o nível de seus salários, levou a acumulação basear-
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se sobretudo na mais-valia relativa. Afinal, esta descortinava 
um horizonte de exploração quase sem limites, acelerando 
tremendamente a acumulação, enquanto a mais-valia absoluta 
esbarrava numa jornada de trabalho com pouca elasticidade, e 
sem muita possibilidade de expansão pelo lado da compressão 
salarial abaixo do custo de produção (MANTEGA, 1991, p. 269).

A vantagem da mais-valia relativa é que ela não diminui o nível de vida e nem 
leva o trabalhador à pobreza e em alguns países ela conduziu a melhora das 
condições de vida. Assim, não pode haver uma ligação direta entre exploração 
capitalista e pobreza do trabalhador, exceto no capitalismo incipiente. Por outro 
lado, admite-se que a pobreza persiste em termos de participação da população 
na riqueza social de cada país, porque a apropriação da mais-valia relativa fica para 
o capitalista.

No capitalismo moderno, a mais-valia absoluta cede espaço a mais para a mais-
valia relativa, mas ambas convivem permitindo e ampliando as possibilidades de 
acumulação. No Brasil, os setores de bens de salário (alimentos, tecidos, vestuário, 
tabaco etc.) registraram aumento da produtividade (mais-valia relativa) nos anos 
1950 e 60. Houve aumento médio da produtividade da economia incluindo a 
produtividade do setor de bens de consumo duráveis e de capital. Isso também 
afetou o custo de reprodução do trabalhador porque o setor de bens de capital 
forneceu máquinas para o setor de bens de consumo assalariado, elevando a 
produtividade do setor que aumentou a oferta de produtos1.

Por outro lado, verificou-se o arrocho salarial principalmente após o golpe 
de 1964, elevando a mais-valia absoluta. Isso ocorre concomitantemente com o 
aumento da produtividade, elevando o nível de mais-valia relativa também2. E, no 
Brasil, a mais-valia relativa sempre foi alvo dos capitalistas, que buscam elevar a 
produtividade, fato que é real até os dias atuais.

A agricultura registrou alguns avanços de produtividade, porém nada 
comparado ao da indústria. Mesmo assim, o aumento da produtividade permitiu 
o barateamento dessa força de trabalho. A produção agropecuária cresceu 50%, 
mas não foi acompanhado de crescimento da produtividade. O que houve foi 

1 Entre 1959-70, o setor de bens de consumo cresceu 80% e sua produtividade aumentou 
46% e a formação bruta de capital cresceu 90%, segundo Mantega (1991, p. 271).

2 Entre 1959-70, a produtividade industrial cresceu 75%, a jornada de trabalho cresceu 4,4%, 
porém os salários caíram 35%, segundo Mantega (1991, p. 271).
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aumento da área de exploração dedicada às atividades agropecuárias, sendo os 
pequenos ganhos de produtividade devidos aos investimentos do governo em 
infraestrutura, o que permitiu melhorar o acesso aos mercados reduzindo curtos de 
transporte do setor agropecuário. Nos anos 1960, houve novas técnicas de plantio, 
sementes de qualidade, irrigação, uso de herbicidas e inseticidas, isto é, houve 
maior capitalização da agricultura, proporcionando incrementos da produtividade, 
logo, aumento da mais-valia relativa.

Marini atribuiu o crescimento maior da produtividade industrial em relação à agrícola 
ao fato de a estrutura latifundiária ser benéfica ao imperialismo porque permitia, através 
do intercâmbio desigual, a extração do excedente em forma de mais-valia absoluta. 
Mas é necessário lembrar que nos anos 1950 a indústria já era o setor hegemônico 
do país, recebendo mais recurso (nacionais e estrangeiros) e também investimentos 
públicos. E o setor agropecuário passou a ocupar posição secundária, sendo utilizado 
para captar divisas (via exportações), a fim de viabilizar as importações da indústria, 
tendo sofrido as consequências, inclusive, do confisco cambial.

Dessa forma, com a lei do similar nacional, a agropecuária tornou-se 
consumidora da indústria nacional comprando ferramentas e demais itens de 
produção, pagando preços altos e elevando o custo de produção agrícola. Havia 
no mercado interno uma disputa pelos recursos e pelo mercado entre a fração 
agrária e a industrial da burguesia nacional para obter as melhores condições de 
exploração e acumulação.

Assim, a taxa de crescimento da agricultura brasileira, de 4,6% ao ano de 1947 a 
1961, era considerada satisfatória, a despeito de ser inferior à expansão industrial de 
9,6% para o mesmo período, porque, conforme costuma acontecer nas economias 
capitalistas, a demanda de produtos da terra é sempre inferior à demanda de 
manufaturados, salvo em casos excepcionais de intensa exportação. Portanto, a 
agricultura brasileira não vinha sendo prejudicial à acumulação industrial, como 
queria Marini, nem se constituía no principal entrave para o desenvolvimento 
(MANTEGA, 1991, p. 75).

E, finalizando, destaca-se que a diferença fundamental entre a CEPAL e os 
defensores do modelo de subdesenvolvimento está nas apostas sobre os rumos 
da acumulação sob a égide do imperialismo. Enquanto a primeira indica que a 
tendência estacionária da taxa de lucro não impede o crescimento lento da 
acumulação, a segunda pressupõe que a taxa de lucro é declinante e que as formas 
de contornar isto restringem as possibilidades de acumulação no mercado interno.

Em relação às questões mais prementes de economia política, você, 
aluno, poderá verificar, em seus estudos posteriores de economia brasileira 
contemporânea, que os dados lhe permitem tirar suas próprias conclusões a 
respeito da validade e do impacto de cada um dos modelos apresentados a você 
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neste livro. Dessa forma, desejo a você bons estudos, sempre.

1. A superexploração da força de trabalho na periferia foi 
sugerida por Gunder Frank e entendia-se que ela fosse a 
base de sustentação do sistema capitalista mundial. Marini 
retoma a discussão e desenvolve a teoria da superexploração 
do trabalho. Qual a relação que se estabelece entre os países 
na teoria de Marini?

2. Marini identificou duas fases distintas na incorporação do 
Brasil ao imperialismo mundial: uma, da economia primária 
exportadora (até meados do séc. XX), e outra, a partir da crise 
mundial dos anos 1920, quando a contração das exportações 
e queda na capacidade de importação do país deixaram como 
alternativa o PSI como forma de fazer a transição da economia 
voltada para a agricultura (para fora) para a industrialização 
(para dentro). Esse processo foi pacífico, pois inicialmente 
adquiriu papel complementar ao setor exportador, e por 
isso não se verificou atrito neste momento. No momento 
seguinte, verificou-se atrito em relação à política cambial. 
Que atrito era esse e como se revolve?

Caro aluno, chegamos ao fim desta unidade. Nesse sentido, 
estudamos os modelos de dependência. A partir deles, a análise 
que se faz sobre o imperialismo no Brasil evidencia que o país 
foi durante muito tempo colocado sobre o julgo do processo 
de acumulação capitalista mundial. E que, ao ocupar o lugar 
que lhe fora destinado na divisão internacional do trabalho, 
não conseguiu alcançar os países desenvolvidos. Os estudos 
sobre a teoria da dependência são riquíssimos em termos de 
análise ao propor, através dos métodos dialético e histórico, uma 
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leitura sobre a evolução dos acontecimentos, na qual se busca 
identificar as forças por trás das ações econômicas. Assim, o 
conflito de classes é eminente na leitura sobre economia política 
brasileira. Para aprofundar seus conhecimentos, você pode 
continuar estudando e pesquisando na internet sobre a teoria 
da dependência no Brasil e seus principais teóricos; os materiais 
e textos disponíveis são riquíssimos. Aproveite e bons estudos.

Nesta unidade, estudamos a teoria da dependência e seus 
principais representantes no Brasil. Dessa forma, verificamos 
que, pela teoria da dependência, o desenvolvimento gera o 
subdesenvolvimento e nesses termos André Gunder Frank 
foi um dos grandes pesquisadores do tema. Apresentamos 
discussão sobre a questão agrária e de que forma o 
imperialismo manifestava nas relações entre a burguesia 
colonial e industrial, conforme destacou Caio Prado Júnior em 
seus estudos. Analisamos os contextos da superexploração e do 
subimperialismo no Brasil e verificamos que essas são as duas 
formas de materialização do imperialismo na América Latina e 
Brasil, conforme destacou os estudos de Rui Mauro Marini.

Bons estudos e não se esqueça de enviar suas dúvidas aos 
professores.

1. Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira

Caio Prado Júnior
(  ) Apoia-se nos estudos de Paul Baran para 
firmar seu conceito de subdesenvolvimento

Gunder Frank (     ) Desenvolve a teoria do subdesenvolvimento

Rui Mauro Marini (   ) Desenvolve o modelo democrático burguês
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Nas alternativas abaixo, assinale aquela que preenche 
corretamente a segunda coluna:

a) A – B – C.
b) A – C – B.
c) B – A – C.
d) B – C – A.
e) C – A – B.

2. Com relação ao pensamento de Gunder Frank, observe as 
alternativas abaixo:

I – Para ele, a metrópole seria o centro e o satélite os países 
periféricos. No mundo, foram criados pelo capitalismo muitos 
países periféricos que estavam centrados na atividade primária 
exportadora e giravam em torno da metrópole. Os países 
satélites enviavam o excedente que geravam para a metrópole.

II – Existiam alguns satélites periféricos que estavam num 
processo de industrialização mais avançado e, também satélites 
de distritos agrários atrasados, e entre eles se reproduziam as 
relações metrópole-satélite.

III – Ocorriam dois processos concomitantemente: os países 
satélites se expandiam e extraíam o excedente da metrópole, 
e os países metrópoles reproduziam tais relações entre eles, 
por meio do intercâmbio desigual.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta 
em relação às proposições de Gunder Frank, sendo V para 
verdadeiro e F para Falso.

a) V – V – V.
b) F – F – V.
c) F – V – F.
d) V – F – F.
e) V – V – F.

3. Na obra Revolução Brasileira, Caio Prado comenta as 
principais teses do modelo democrático burguês. Nesse 
sentido, analise as afirmativas abaixo:
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I – Na obra, ele afirmava que o Brasil podia ser enquadrado 
nos estágios etapistas porque a escravidão se equiparava 
ao feudalismo europeu, e o capitalismo seria uma etapa 
intermediária até a evolução para o socialismo no país.

II – Para Caio Prado, o Brasil já nascera no capitalismo e era 
fruto da expansão mercantil da Europa. 

III – Informa que nas fazendas de café, nas usinas e nos engenhos, 
que eram responsáveis pela produção agrícola do país (do café, 
cacau, cana de açúcar e algodão), estabeleceram-se relações 
de produção capitalista. Ali se concentravam trabalhadores 
livres que vendiam a força de trabalho e que reivindicavam 
melhorias na remuneração e nas condições de trabalho.

Com base nas afirmativas sobre o pensamento de Caio Prado 
em relação ao modelo democrático burguês, assinale abaixo 
a alternativa certa.

a) A afirmativa I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e III estão corretas.
c) As afirmativas II e III estão corretas.
d) Somente a alternativa I está correta.
e) Somente a alternativa III está correta.

4. Marini retoma a discussão e desenvolve a teoria da 
superexploração do trabalho. Em relação às afirmações dele 
sobre a superexploração, observe as afirmativas:

I – Sua análise compreende os países atrasados a partir de 
uma relação do capitalismo mundial de dependência entre 
países centrais e países da América Latina.

II – Os países periféricos tinham sua condição de 
subdesenvolvido e de superexplorado devido apenas à sua 
condição agrário-exportadora;

III – A burguesia nacional dos países periféricos, mesmo 
após a industrialização, torna-se sócia minoritária do 
capital transnacional, tendo de repartir a mais-valia gerada 
internamente com eles.

Com base nas afirmativas, assinale qual das alternativas abaixo 
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está certa:

a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente a alternativa II está correta.
c) Somente a alternativa III está correta.
d) As alternativas I e II estão corretas.
e) As alternativas II e III estão corretas.

5. Marini identificou fases distintas na incorporação do Brasil 
ao imperialismo mundial. Em relação a essas fases, é correto 
afirmar que:

A – Uma dessas fases era a economia primária exportadora, 
quando predominavam os ciclos econômicos, como do café, 
da borracha, como formas de produção principal no país.

B – Outra fase ocorre a partir da crise mundial dos anos 
1920, na qual o PSI foi a forma adotada pelo país para fazer 
a transição da economia voltada para a produção de bens de 
capital para a industrializada.

C – Para Marini, a economia agroexportadora estava voltada 
para fora, enquanto que no PSI a industrialização tinha como 
foco o mercado interno.

D – Em nenhum momento, haveria um conflito de interesses 
entre os agricultores e os industriais em relação à política 
cambial.

Em relação às afirmativas, assinale abaixo a afirmativa correta.

a) Somente as alternativas A e B estão corretas.
b) Somente as alternativas C e D estão corretas.
c) Somente as alternativas A e D estão corretas.
d) Somente as alternativas A e C estão corretas.
e) Somente as alternativas C e B estão corretas.
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