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Editorial
A Revista de Economia Política e História Econômica –
REPHE – chega ao término de seu segundo ano, e seu quarto
número.
Este quarto número da Revista de Economia Política e
História Econômica inicia-se com um texto de Marcos Cordeiro
Pires sobre uma das nações que mais tem atraído o interesse
de estudiosos sobre a economia internacional neste início de
século: a China.
Denilson Santos de Souza aborda o pensamento
econômico do Partido Comunista Brasileiro (P.C.B.) durante o
período 1954 – 1961, dentro da pluralidade de estratégias e
visões para o desenvolvimento econômico do país durante a
“República Liberal”.
Vitor Eduardo Schincariol aponta e comenta algumas
notas reunidas sobre o método d’O Capital, de Karl Marx.
Neste número inauguramos a seção de resenhas. As
obras mais recentes de Joseph Stiglitz e John Kenneth
Galbraith são abordadas por Vitor Schincariol e Luiz Eduardo S.
de Souza.

O Editor
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O dragão chinês se levanta: transformações
econômicas e sociais recentes na república
popular da China
Marcos Cordeiro Pires1
"Não importa a cor do gato, mas se é ou não capaz de caçar
ratos."
Deng Xiaoping
O economista ítalo-americano Giovanni Arrighi, da
Universidade John Hopkins, postula em seu livro, “O longo
século XX”, a tese de que os momentos de financeirização da
economia internacional, tal como vivenciamos atualmente,
são acompanhados da substituição

de uma potência

hegemônica por uma potência emergente. Influenciado pela
escola

braudeliana,

Arrighi

procurou

identificar

certas

“permanências” da História. Também influenciado por Karl
Marx, ao invés de analisar como este o porão da economia
capitalista, procurou desvendar os mistérios do “sótão”, que
seria o campo das finanças governamentais e dos grupos
financiadores dos déficits públicos em escala internacional.
Dessa forma, procurou compreender a essência histórica do
capitalismo como um sistema mundial. Em sua explanação,
procurou identificar certo padrão de comportamento, ao
analisar a sucessão de hegemonias econômicas desde a Itália
renascentista,

passando

pela

Espanha,

Holanda,

Grã-

Bretanha até chegar aos Estados Unidos.
O livro, em sua conclusão, indica que a superação da
hegemonia econômica dos Estados Unidos seria feita pelos
países do eixo Ásia-Pacífico. No momento em que o livro foi
publicado (meados da década de 1990), ainda não estava
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claro qual seria o país que receberia o bastão dos norteamericanos. O bloco liderado pela União Soviética ruiu diante
da inépcia de Gorbatchov. O Japão, apesar do estouro da
bolha imobiliária de 1990, ainda parecia ombrear os Estados
Unidos nos campos econômico e tecnológico. Os “Tigres
Asiáticos” ainda não haviam sido abalados pela crise
financeira de 1997-98 e a China ainda se recompunha dos
abalos políticos sofridos pelas manifestações estudantis da
Praça Tiananmen, de 1989. No entanto, naquele começo dos
anos 90 do século XX, todos os indicadores de produção e
comércio

já apontavam o deslocamento do eixo da

economia mundial do “Atlântico” para o “Pacífico” 2. Assim
como ocorrera no século XVI, com as Grandes Navegações,
quando a região do Mediterrâneo perdeu sua influência
econômica

para

os

países

do

Atlântico,

uma

nova

transformação estrutural está em curso e pode modificar a
face da economia mundial num curto espaço de tempo.
Passados 15 anos desde a publicação do livro de Arrighi,
as transformações ocorridas na economia chinesa fazem com
que

muitos

especialistas

apostem

suas

fichas

numa

hegemonia mundial da República Popular da China no prazo
de trinta anos, algo que a simples extrapolação dos
indicadores econômicos atuais pode confirmar.
1 – Da maoísmo à hetedoroxia de Deng Xiaoping
A China sempre exerceu fascínio entre os ocidentais. Em
“O livro das maravilhas”, Marco Polo descreve o país com
superlativos. O “Império do Meio” era caracterizado como
uma rica sociedade em diversos aspectos, fossem eles
materiais, militares ou culturais. O assombro provocado pelo
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reino de Kublai Khan no mercador veneziano dava bem a
idéia da diferença de níveis civilizatórios entre os chineses e os
europeus no século XIII3. Dois séculos depois, o objetivo central
das “Grandes Navegações” era o de atingir as riquezas do
Extremo Oriente, particularmente da Índia e da China. No
alvorecer da Revolução Industrial, no final do século XVIII, o
“Império do Meio” ainda não havia sido suplantado pela
superioridade técnica do Ocidente. De fato, quando a
produção

industrial

assumiu

proporções

gigantescas

e

permitiu ao Ocidente a construção de uma eficiente máquina
de guerra, a China foi suplantada e durante 100 anos sofreu os
efeitos do colonialismo ocidental.
Em 1949, quando o Exército Popular de Libertação,
dirigido por Mao Zedong, fundou em Beijing a República
Popular da China, o mundo novamente voltou a se assombrar
com a adesão de um quinto da humanidade ao socialismo
marxista-leninista. A revolução trouxe novo alento ao povo
chinês e o dragão novamente se punha de pé. Os sobressaltos
enfrentados pela Revolução Chinesa entre 1949 e 1979, tais
como a ruptura com os antigos aliados de Moscou e a
tentativa de radicalização (de raiz) da Revolução Cultural,
foram etapas da afirmação da China como nação de relevo
no mundo.
Os chineses são de fato surpreendentes. A visita de
Richard Nixon, em 1972, quando foram reatadas as relações
diplomáticas entre China e os Estados Unidos, possibilitou à
República Popular da China o ingresso na Organização das
Nações Unidas, em substituição à República da China
(Formosa). Significou também um sério golpe no bloco
liderado

pela

extinta

União

Soviética,

rachando

definitivamente o bloco socialista cujas fissuras tiveram origem
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nos anos 50 do século XX, quando a postura revisionista de
Nikita

Kruchev

desagradou

à

liderança

chinesa.

Posteriormente, com a morte de Mao Zedong, os novos líderes
do Partido Comunista Chinês mudaram o rumo do país, de
maneira pragmática, ao adotar o caminho do “socialismo
com peculiaridades chinesas” ou “economia socialista de
mercado”.
Paradoxalmente, enquanto o novo líder chinês, Deng
Xiaoping, reafirmava os princípios ideológicos do Partido, ao
ressaltar a importância do marxismo-leninismo, da ditadura do
proletariado, do pensamento de Mão Zedong e da liderança
do

Partido

Comunista

modernização
investimentos

do
de

país,

na

condução

a

economia

empresas

do
era

multinacionais

processo

de

aberta

aos

em

“Zonas

Econômicas Especiais”. A perspectiva da liderança pós-Mao
era a de se esquivar de discussões ideológicas, ainda sob a
influência dos percalços da Revolução Cultural, e valer-se do
pragmatismo para acelerar o desenvolvimento econômico da
China4.
O ditado proferido por Deng Xiaoping “Não importa a
cor do gato, mas se é ou não capaz de caçar ratos”
caracteriza bem a nova postura do PCCh. No entanto, não
seria algo inédito na história dos países socialistas. Entre 1922 e
1927 a Rússia Soviética também havia apelado para os
capitais

privados

no

âmbito

da

NEP

(Nova

Política

Econômica), sob a liderança de Lênin.
O objetivo seria a modernização da economia, nem
que para isso fosse necessário recorrer ao capital dos países
capitalistas. A esse respeito, veja-se a opinião do ex-líder Jiang
Zemin, ao fazer um balanço da experiência chinesa após o
processo de abertura econômica:

Revista de Economia Política e História Econômica, número 04, dezembro de 2005.

9

“O Partido Comunista da China, armado com o
marxismo-leninismo e o pensamento de Mao Zedong, é a
vanguarda da classe operária chinesa, é o fiel
representante dos interesses do povo das diversas etnias
da China e assume para si uma missão sumamente
importante
no
processo
da
independência
e
desenvolvimento do País. Que o Partido Comunista da
China se tenha feito núcleo dirigente da revolução e
construção chinesa, foi a correta opção feita pelo povo
na prática há longo tempo. (...) Devemos sintetizar de
forma científica e histórica as experiências e conhecer a
realidade de maneira objetiva e completa. Desde que
persista em atuar desta forma, nosso Partido não jogará
ao vento a esperança do povo e escreverá um brilhante
capítulo na materialização da nova tarefa histórica. (...)
Tomando a conclusão básica acima mencionada como
ponto de apoio, devemos integrar ainda mais firme e
invariavelmente a verdade universal do marxismo com a
realidade concreta do nosso país, seguir nosso próprio
caminho e construir o socialismo tipo chinês. A teoria do
camarada Deng Xiaoping sobre a construção do
socialismo tipo chinês é uma teoria científica
comprovada pela prática de 10 anos e compreendida e
aceita por centenas de milhões de integrantes do povo,
e é a bandeira que nos guia no contínuo avanço. Em
toda a fase inicial do socialismo, devemos aplicar de
maneira firme e invariável a linha fundamental traçada
pelo 13º Congresso Nacional do Partido: dirigir e unir-nos
ao povo das diversas etnias de todo o País, tomar a
construção econômica como centro, persistir nos quatro
princípios fundamentais, persistir na reforma e abertura,
apoiarmo-nos em nossas próprias forças, iniciar novos
empreendimentos com trabalho árduo, e lutar para
transformar a China num país socialista moderno,
próspero, democrático e civilizado”5.

É interessante constatar que persistem as referências
ideológicas ao marxismo-leninismo e também à memória de
Mão Zedong. Paradoxalmente, em março de 2004, a
Constituição chinesa havia sido reformada para garantir o
direito

à

propriedade

privada.

Surge

como

desafio

compreender o real sentido do processo político e social
chinês. Parafraseando Wladimir Lênin, os chineses estão
dando um passo atrás para dar dois para frente? Ou o
contrário? Seja qual for o caminho, o certo é que a presença
chinesa é cada vez maior no cenário internacional.

10
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Autores ocidentais, como Jonathan Story, acreditam
que as reformas econômicas irão provocar a destruição do
regime de partido único e levar a China rumo ao liberalismo
político de tipo ocidental. Segundo Story, as forças sociais
criadas pela abertura da economia tendem, cedo ou tarde, a
solapar o poder do Partido Comunista6. Outros, como Lima et
all., acreditam que a abertura da economia chinesa é uma
tática dentro de uma estratégia maior de aprofundar o
socialismo7.
Neste campo das idéias e ideologias, os chineses
também buscam se apoiar em suas instituições milenares.
Atualmente existe na China um resgate dos tempos áureos da
Dinastia Han assim como do pensamento de Confúncio. Em
relação ao confuncionismo, conforme observa Pinto, ele está
servindo de base para uma nova postura frente às questões
econômicas,

uma

capacidade

de

natureza

vez

que

“com

transformação

humana,

bem

como

e

sua

convicção

na

aperfeiçoamento

da

guia

de

normas

de

comportamento, contém, em si próprio, traços que podem
facilitar ou dificultar o desabrochar de forças conducentes de
desenvolvimento econômico”8.
2 – Crescimento de dois dígitos
Entre 1980 e 2000, a economia da Ásia cresceu a taxas
superiores às do resto do mundo. No mesmo momento em
que os “Tigres Asiáticos” ascendiam à condição de países
industrializados, a China cresceu a taxas médias superiores a
10% ao ano. Particularmente no decênio 1990-2000, a China
cresceu a taxas de 10,3% enquanto que os Estados Unidos
cresceu a 3,3% e a Rússia decresceu em média 4,8% ao ano.
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Neste começo de século XXI a China voltou a despertar
o interesse dos ocidentais. Do ponto de vista do comércio,
suplantou o Japão como o maior exportador para os Estados
Unidos. Em dados de 2004 o superávit chinês girava em torno
de US$ 150 bilhões de dólares este país. Por outro lado, a
China já é o maior comprador de Títulos do Tesouro dos
Estados Unidos, totalizando no primeiro semestre de 2005 US$
711 bilhões. De acordo com a revista The Economist, o papel
da China na economia internacional tem contribuído para a
queda da inflação mundial, para a rolagem barata dos
déficits orçamentários dos Estados Unidos e, paradoxalmente,
para o incremento da taxas de lucros das principais empresas
globais9.
No que se refere ao fluxo de investimento externo
direto para os países em desenvolvimento, verifica-se a
predominância da China como principal país receptor de
capitais produtivos estrangeiros. Por conta da reestruturação
econômica iniciada sob a liderança de Deng Xiaoping,
aquele país tornou-se o maior receptor de capitais entre os
países em desenvolvimento. Saltou de 0,68% em 1980 para o
pico de 33,46% em 2000. Em contraposição, a economia
brasileira decaiu sua participação no mercado de capitais
para investimentos diretos de 22,7% em 1980 para 5,9% em
2003. Naquele ano a República Popular da China

captou

cerca de 60 bilhões de dólares de IED.
A presença chinesa na economia mundial também
trouxe certos riscos para os países já estabelecidos. A busca
pela

mão-de-obra

relativamente

barata,

qualificada

e

disciplinada da China fez com que milhões de empregos de
países industrializados fossem para lá deslocados. Países em

12
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desenvolvimento como Brasil e México, cujos salários são bem
inferiores aos praticados nos países desenvolvidos, porém bem
superiores (em termos de dólares norte-americanos) aos
praticados

na

China,

vêem

suas

exportações

de

manufaturados ameaçadas pela presença de artigos “made
in China” nas prateleiras de supermercados dos países
industrializados10, isso quando não falar de artigos chineses nos
supermercados próprios países.

Nos últimos dois anos, os

preços de commodities têm subido devido à pressão exercida
no

mercado

internacional

pela

demanda

chinesa.

Particularmente em relação ao petróleo, cujas cotações não
param de subir (em novembro de 2005 giravam em torno dos
US$ 60,00 o barril), tem na demanda chinesa a principal
explicação para a alta, já que só é inferior à demanda dos
Estados Unidos. Artigos como aço, carvão, cobre, alumínio
etc. apresentam o preço em elevação por conta dessa
expansão. O comércio exterior (exportações + importações)
representa atualmente 70% do PIB chinês. A indústria chinesa
vem se convertendo no maior “drawback” do planeta11.
O ingresso do país na Organização Mundial do
Comércio - OMC é um desafio para os demais membros da
organização. De um lado, a OMC define cláusulas de
reciprocidade

que

impedem

a

adoção

de

tarifas

protecionistas ou de privilégios que não possam ser aplicados
aos demais membros da Organização12. Por outro lado, a
existência de um forte concorrente em segmentos do setor
manufatureiro, como é o caso da China, cria preocupações
entre os países ameaçados com seu potencial. Um exemplo
disso é o fim do Acordo de MULTIFIBRAS13, que previa proteção
aos

produtores

domésticos

do

setor

têxtil

de

países

desenvolvidos. O excepcional desempenho da China neste
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setor pode colocar em risco a existência de empresas em
diversos países industrializados. Talvez por esse receio, Estados
Unidos e União Européia já levantaram barreiras contra a
produção chinesa, em flagrante desrespeito às normas da
OMC, sob a alegação de que a China não é uma economia
de mercado e que sua concorrência é “desleal”.
Do ponto de vista da pesquisa tecnológica e científica,
a China está conseguindo superar o subdesenvolvimento
nestes campos. A produção industrial chinesa já não se
confunde com a produção de “quinquilharias”. A formação
de quadros técnicos vem possibilitando ao país a criação de
tecnologias próprias e a agregação de valor nas cadeias
produtivas. Além disso, em outubro de 2003, o país conseguiu
colocar em órbita sua primeira nave tripulada valendo-se
exclusivamente de tecnologia própria, o que a coloca ao
lado de um seleto grupo de países.
O rápido desenvolvimento da China também vem
acompanhado problemas de ordem social e ambiental. Os
benefícios do crescimento econômico estão ainda distantes
da maior parte da população, que ainda está ligada ao
campo. Leis impedem o livre fluxo de pessoas entre uma
província e outra. Se de um lado evitam a formação de
favelas, como as que rodeiam as grandes cidades dos países
do Terceiro Mundo, impedem as pessoas de buscar um
destino melhor. Há indícios de que a industrialização chinesa
se assemelha muito à inglesa... do século XIX. Extensas
jornadas e condições insalubres fizeram William Greider
comparar as fábricas chinesas de brinquedos aos “Moinhos
Satânicos” do século XIX14. Os acidentes são a outra face
deste processo. Explosões em minas de carvão que dizimam
trabalhadores

no

interior

do

país

são

constantemente

14
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divulgadas na imprensa ocidental15. Além disso, grupos
ambientalistas advertem sobre os danos ambientais de uma
industrialização que imita o Ocidente em diversos aspectos,
notadamente na dependência de fontes energéticas fósseis,
aumentando assim o risco do aquecimento global16.
A ampliação do poder chinês também coloca em
pauta dois problemas de grande envergadura, relacionados
às questões estratégicas e militares e outro acerca da ordem
mundial, atualmente ancorada no poder discricionário de
uma

única

superpotência,

os

Estados

Unidos.

Lá,

por

enquanto, as atenções estratégicas voltam-se para perigo do
terrorismo internacional vinculado ao radicalismo islâmico. No
entanto, no longo prazo, os norte-americanos estão avaliando
seriamente a hipótese de ter de se confrontar com os chineses
como um dia já se confrontaram com a ex-União Soviética17.
3 - A República Popular da China e o Brasil
Particularmente no que tange à economia brasileira, a
ascensão

chinesa

pode

ser

vista

tanto

como

uma

oportunidade ou como uma ameaça. Em 2003, a China
tornou-se o terceiro maior mercado para o Brasil, atrás apenas
dos EUA e da Argentina. Em 2002 a China era o maior
mercado

importador

do

Brasil

na

Ásia,

revertendo

a

tradicional primazia japonesa no comércio com o Brasil: as
exportações brasileiras à China passaram de US$ 1,1 bilhão em
2000 para US$ 1,9 bilhão em 2001; e de US$ 2,5 bilhões em 2002
para US$ 4,5 bilhões em 2003. Em 2004, o valor total das
exportações brasileiras à China foi de US$5.439.956.312. Por
outro lado, as importações totalizaram neste ano US$
3.709.901.018.
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Não obstante a expansão sem precedentes, nos últimos
quatro anos, do fluxo comercial entre Brasil e China, há
desafios

importantes

a

vencer,

como

a

excessiva

concentração de nossa pauta de exportações em produtos
primários – sobretudo soja em grão e minério de ferro. Por
outro lado, quando se observa o fluxo comercial chinês para o
Brasil nota-se que a maior parte das exportações chinesas
para o Brasil referem-se a produtos manufaturados, como
coque, bens do segmento de eletro-eletrônicos e têxteis.
Vejam-se as tabelas 1 e 2, a seguir, que descrevem os 20
principais produtos de exportação e importação entre estes
países.

Seq PRODUTO
1 OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS
2 MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS
3 OLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO DEGOMADO
4 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS
5 PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,SEMI/BRANQ
6 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO
7 FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA
8 OUTROS PRODS.SEMIMANUF.FERRO/ACO,C<0.25%,SEC.TRANSV.RET
9 OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS,ETC.ESP>6MM
10 OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE>5L
11 ALUMINA CALCINADA
12 LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM
13 OUTS.COUROS/PELES BOVINOS,SECOS,PENA FLOR
14 OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO,P/VEIC.CAP.87,SUP.1000CM3
15 BILLETS DE FERRO/ACO,C<0.25%,SEC.TRANSV.QUAD/RET.L<2E
16 OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS
17 OUTS.COUROS BOVINOS,INCL.BUFALOS,DIVID.UMID.PENA FLOR
18 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS
19 OUTS.COUROS/PELES,INT.BOVINOS,PREPARS.ETC.
20 SUCOS DE LARANJAS,CONGELADOS,NAO FERMENTADOS
TOTAL 20
TOTAL GERAL
Relação preço/peso

US$ F.O.B. Part. %
1.621.735.722 29,81
781.363.202
14,36
422.870.334
7,77
333.592.598
6,13
252.164.081
4,64
210.130.456
3,86
101.740.185
1,87
95.612.317
1,76
81.941.651
1,51
70.512.370
1,30
54.351.779
1,00
49.961.065
0,92
48.299.128
0,89
45.239.673
0,83
43.251.983
0,80
42.599.131
0,78
39.180.995
0,72
33.692.003
0,62
31.524.415
0,58
31.003.354
0,57
4.390.766.442
80,72
5.439.956.312
0,08

Tabela 1 - Brasil: Comércio Exterior - 20 principais artigos exportados
para a China - 2004
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados junto ao Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Indicadores de intercâmbio
comercial. Disponível em: www.desenvolvimento.gov.br. Acessado
em 04/11/2005.

Peso (Kg)
5.678.004.818
43.161.517.140
750.641.000
9.536.797.747
783.635.674
939.623.634
27.531.000
347.752.587
180.868.208
132.225.000
203.992.264
123.380.020
3.518.013
621.854
133.802.813
8.088.610
16.771.790
59.907.879
2.051.959
37.997.597
62.128.729.607
64.062.355.426
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Seq PRODUTO
1 COQUES DE HULHA,DE LINHITA OU DE TURFA
2 OUTRAS PARTES P/APARELHOS TRANSMISSORES/RECEPTORES
3 DISPOSITIVOS DE CRISTAIS LIQUIDOS (LCD)
4 OUTS.PARTES P/APARELHOS RECEPT.RADIODIF.TELEVISAO,ETC.
5 TECIDO DE FILAM.POLIESTER TEXTUR>=85%,TINTOS,S/BORRACHA
6 OUTROS APARELHOS VIDEOFONICOS DE GRAVACAO/REPRODUCAO
7 OUTROS ACUMULADORES ELETRICOS
8 OUTS.APARS.RECEPT.RADIODIF.COMB.APARS.SOM,PILHA/ELETR.
9 TECIDO DE FILAM.DE POLIESTER NAO TEXTURIZADO>=85%
10 CIRCUITO IMPRESSO
11 MECANISMOS TOCA-DISCOS,MESMO C/CAMBIADOR,P/APARS.REPROD
12 LAMPADAS/TUBOS DESCARGA,FLUORESCENTE,DE CATODO QUENTE
13 CIRCUITO IMPRESSO MONTADO P/APARELHOS TRANSMISS.RECEPT.
14 OUTS.CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLIT.MONTADOS
15 MICROCONTROLADORES MONTADOS P/MONTAG.SUPERF.
16 OUTS.PARTES E ACESS.P/APARELHOS DE GRAVACAO/REPRODUCAO
17 OUTROS ALTO-FALANTES
18 VAGOES ABERTOS/PAREDES FIXAS,ALTURA>60CM P/VIAS FERREAS
19 PLACAS-MAE MONTAD.P/MAQS.PROC.DADOS (CIRCUITO IMPRESSO)
20 TERMINAIS PORTATEIS DE TELEFONIA CELULAR
TOTAL 20
TOTAL GERAL
Relação preço/peso

US$ F.O.B. Part. %
338.914.421
9,14
162.157.883
4,37
159.177.419
4,29
99.201.893
2,67
68.723.921
1,85
51.707.513
1,39
51.686.458
1,39
49.065.112
1,32
41.142.622
1,11
40.679.285
1,10
38.650.934
1,04
36.428.087
0,98
31.483.449
0,85
31.284.810
0,84
31.178.630
0,84
29.916.147
0,81
29.554.075
0,80
27.338.684
0,74
26.274.359
0,71
25.658.310
0,69
1.370.224.012
36,93
3.709.901.018
1,31

Tabela 2 - Brasil: Comércio Exterior - 20 principais artigos importados
da China - 2004
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados junto ao Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Indicadores de intercâmbio
comercial. Disponível em: www.desenvolvimento.gov.br. Acessado
em 04/11/2005.

Quando se faz a análise das exportações, constata-se
que a economia brasileira tem um papel complementar da
economia chinesa ao fornecer alimentos minérios e matériasprimas

industriais.

Além

disso,

nota-se

que

há

uma

concentração na pauta, uma vez que os 20 principais artigos
correspondem a 80,72% do total. Já as importações oriundas
da China mostraram-se diversificadas, pois os 20 itens mais
vendidos alcançam apenas 36,93% do total. Excetuando o
item coque de hulha, a única matéria-prima relacionada
entre os 20 itens mais vendidos, a pauta chinesa é marcada
por artigos industrializados, como componentes eletrônicos,
circuitos integrados e têxteis.
O problema de se concentrar as exportações em bens
primários e/ou semi-manufaturados está no baixo valor
agregado desses bens. Enquanto que o preço por quilo dos
bens chineses se situavam em torno de U$1,31, a mesma

Peso (Kg)
1.045.637.731
682.154
385.463
7.868.736
22.081.866
4.016.846
759.057
9.487.291
9.376.046
1.914.551
1.058.163
7.614.441
43.419
35.952
11.170
1.938.412
6.602.491
16.321.000
224.621
81.093
1.136.140.503
2.828.394.786

Revista de Economia Política e História Econômica, número 04, dezembro de 2005.

17

relação para os bens exportados pelo Brasil era de US$ 0,08.
Persistindo essa situação, a condição de subdesenvolvimento
que caracteriza a economia brasileira tende a se perpetuar,
enquanto que a economia chinesa avança para patamares
mais elevados de agregação de valor na sua cadeia
produtiva.
Passo

importante

na

diversificação

dos

interesses

comerciais brasileiros na China foi o ingresso da EMBRAER no
mercado de aviação regional daquele país por meio de jointventure com a empresa aerospacial chinesa AVIC II. Outro
avanço importante é a constituição do Conselho Empresarial
Brasil-China, que conta com destacadas empresas dos dois
países, dentre as quais CVRD, Petrobrás, Banco do Brasil,
Embraer e CBMM, com vistas a fomentar a cooperação
empresarial, mediante missões empresariais e a promoção de
uma imagem mais atualizada do Brasil na China.
Outra nova vertente de cooperação é o grande
potencial para investimentos chineses no Brasil. Hoje, o nível
de investimentos chineses no Brasil é pequeno, concentrado
em eletrônica e eletrodomésticos (Huawei e Gree). Há, porém,
perspectivas de virem a ser realizados grandes investimentos
chineses

no

Brasil,

notadamente

nas

áreas

ferroviária,

siderúrgica e de telecomunicações.
Do ponto de vista da captação de investimentos
chineses é cabível maiores expectativas do Brasil, na medida
em que o Governo chinês adotou, no final de 2002, quando
foi realizado o XVI Congresso Nacional do Partido Comunista,
política de estimular investimentos no exterior, cujos objetivos
incluem assegurar suprimento de
mercados

de

forma

a

superar

matérias primas e "abrir"
eventuais

barreiras

às

exportações chinesas. Os investimentos de empresas chinesas
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no Brasil tem se concentrado nos setores de aparelhos
domésticos,
processamento

eletro-eletrônicos,
de

madeiras,

telecomunicações,

transportes

e

exploração

mineral.
Considerações finais
A economia chinesa vem dando mostra de grande
vitalidade. Desde

a Revolução

de 1949, o

país está

retomando a sua condição milenar de potência internacional.
Sua

população

de

aproximadamente

um

quinto

da

humanidade, por si só a coloca em posição de destaque. Seu
Produto Interno Bruto, pelo conceito de paridade de poder de
compra, é o segundo do mundo, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos. As taxas de crescimento de aproximadamente
10% ao ano durante mais de duas décadas, quando
projetadas para os próximos 20 anos, apontam para a
supremacia econômica deste país. É uma promessa que
ainda está por se realizar.
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O pensamento econômico Pecebista em face
de outras correntes (1954 – 1961)
Denílson Santos de Souza1
Introdução
Do ponto de vista do “programa”, das opiniões
dominantes,

e dos estruturalistas (CEPAL e outros), as

divergências podem ser assim resumidas:
(1) Atitude do Estado – Para os estruturalistas, o Estado
devia ter uma política ativa a favor do desenvolvimento do
capital

nacional,

doméstico

ou

local.

O

grau

de

nacionalidade do capital, como meta, mas opiniões pessoais.
Mas deixa expressar uma orientação favorável à acumulação
por via da industrialização. Esta era vista quase como uma
panacéia.
Para os liberais, o Estado devia se omitir diante da
industrialização

porque

as

vantagens

comparativas

apontavam para um papel mais vantajoso na agricultura. A
ala direita dos liberais chegava a hostilizar qualquer política de
industrialização, por ser cara, gerar produtos inferiores e
terminar em fracasso.
Para os comunistas e socialistas, sendo então a força
predominante no PCB, a política do Estado devia ser
prioritariamente favorável ao capital nacional, público e
privado. O principal instrumento da acumulação seria a
industrialização que teria as seguintes vantagens: aumentar o
operariado industrial; ampliar a escala de urbanização; gerar
a independência econômica nacional.
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2) Política de mão-de-obra – Para os estruturalistas a
experiência varguista de políticas de industrialização era boa
e devia ser ampliada. Durante certo momento acusou-se
mesmo a CEPAL de haver caído nas mãos do peronismo e do
varguismo. E serviu como um instrumento de dispersão nociva
do nacionalismo econômico. Estas críticas voltavam durante a
crise de estagnação do comércio exterior (1958-1962). Sem
dúvida, o peronismo e o varguismo, sob influência das mesmas
necessidades

que

geraram

o

fascismo

italiano

(papel

periférico; pressão das massas; necessidade de expansão;
Estado fraco), revelaram-se avançados em sua fórmula de
pacto social, “patrões e empregados”. A política sindical
buscava

desenvolver

e

controlar

desde

o

Estado

os

movimentos sociais dos trabalhadores.
Para os liberais, o Estado não deveria desenvolver uma
máquina burocrática para controlar os sindicatos, tipo
“ministério do trabalho”, mas manter uma política antissindical
ativa, capaz de assegurar um mercado de trabalho barato e
sem complicações legais. Essa visão era basicamente a que
havia predominado

na República Velha (1889-1930) e

demonstra uma baixa sofisticação do pensamento liberal.
Para os comunistas e socialistas, a política de pacto
social devia ser destruída, mudando, no entanto, a tática para
a obtenção de tal fim: (a) primeiro, a tática de confrontação
(1930-45) levam o PCB a sucessivas derrotas no meio operário
e sindical.; (b) segundo, a tática de infiltração (1948-64), pela
qual as lideranças sindicais à esquerda elaborariam um
programa

comum

com

os

trabalhistas

a

que

estrategicamente, se opunham. Nessa tática de cooperação
e luta, o PCB e seus aliados preconizavam arrastar o
sindicalismo de base dos partidos governamentais para lutas
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reivindicatórias e de restituição do salário real, a chamada
“luta econômica”.
(3) Expansão e modernização produtiva – Para os
estruturalistas, o governo devia aplicar suas poupanças
(inclusive induzida) na expansão, modernização e criação de
capacidade

produtiva,

com

as

instituições

correlatas

necessárias. Órgãos de fomento, empresas, até mesmo ramos
produtivos (petróleo, eletricidade, etc.) podiam e deviam ser
criados para romper com o “subdesenvolvimento”. Nesse
processo, a prioridade para o financiamento, abastecimento
e encomendas devia ser mantida para as atividades do setor
público.
Os liberais eram muito críticos quanto ao crescimento
da capacidade produtiva pública e a apontavam como a
causa da inflação, com despesas excessivas em saúde,
educação, etc. Para eles, a maneira correta de promover o
desenvolvimento

era

manter

o

orçamento

público

equilibrado.
Para os comunistas e socialistas, era de primeira
importância a criação e o desenvolvimento do capitalismo de
Estado. No entanto, preconizavam seu controle e gerência
por instituições híbridas, de tipo comitê, com a participação
sindical, patronal e político-partidária.
(4) Política tecnológica e científica – O estruturalismo
defendia a aplicação de uma percentagem fixa em
Educação (6% do PIB) e Investigação Científica (3% do PIB).
Dessa maneira, criar-se-ia o ambiente necessário para a
nacionalização de patentes, decréscimo do envio de royalties
e surgimento de uma tecnologia nacional compatível com as
necessidades da industrialização substitutiva.
Os liberais, por outro, consideravam absurda a idéia da
elaboração de uma tecnologia nacional, uma vez que o
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“saber-fazer” metropolitano não era sonegado, era barato e
estava disponível nos setores complexos pela “engenharia de
chaves-na-mão”. A transparência de técnicas de “saberfazer” era prioritária, para os liberais, no setor agropecuário,
onde deviam se produzir adaptações técnicas para as
necessidades locais que consumiram os recursos que os
“esquerdistas”

(estruturalistas

+

esquerdistas)

queriam

desperdiçar numa industrialização induzida.
Para os comunistas e socialistas, deviam-se constituir
grupos de trabalho conjunto entre empresas, particularmente
públicas, e universidades, para programar esforços de
investigação aplicada, com a produção de ciência e
tecnologia ao mais baixo custo e voltada diretamente para
problemas concretos. Apoiavam no geral a visão dos
estruturalistas neste ponto.
(5) Política salarial – Os estruturalistas acreditavam na
necessidade de aplicar políticas salariais diferentes, de acordo
com a conjuntura cíclica: (a) na expansão, elevação dos
salários reais e nominais, para ampliar o consumo e consolidar
o mercado interno; (b) na recessão ou depressão, arrocho
salarial

e

das reivindicações, para

liberar recursos de

investimentos anticíclicos. Durante o governo Kubitschek,
apesar da pressão depressiva desde 1958, houve a opção
pelo

uso

da

poupança

induzida

(emissão

monetária,

endividamento), que deve ser atribuída àquele presidente. No
entanto, na recessão de 1963, a tentativa de implementação
do arrocho salarial por via do Plano Trienal levou a chocar
com a esquerda e o movimento sindical.
Os liberais rejeitavam toda a experiência histórica de
elevação salarial, nominal e/ou real, e de pactos entre
patrões

e

empregados.

Na

sua

interpretação,

a

industrialização, artificial e induzida, criava um excesso de
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demanda de importações que deteriorava a capacidade
exportadora. Tudo isso deveria ser abandonado.
Para os comunistas e socialistas, o combate a uma taxa
de exploração excessiva da força de trabalho contribuía para
melhorar o padrão de vida e de consumo dos trabalhadores.
Dessa forma, embora diminuísse as taxas nominais de
crescimento, dava fôlego à substituição de importações. A
luta sindical e massiva devia ser utilizada para corrigir as
distorções salariais, e as perdas em função da inflação.
(6)

Estímulo

às

exportações

–

Os

estruturalistas

defendiam políticas seletivas de estímulo às exportações
(favores fiscais; simplificação de procedimentos). Propunham
um esforço para elevar em muito a taxa das exportações, mas
reconhecia

as

dificuldades

conjunturais

do

mecanismo

exportador (troca desigual, excesso de concorrência, preços
baixos induzidos, etc.). A partir de 1949, por influência de
Prebisch, adotaram uma crítica dura aos termos-de-troca e à
possibilidade de ganhos do comércio internacional.
Os

liberais

apoiavam

a

visão

metropolitana

das

vantagens comparativas, defendendo a necessidade do país
concentrar-se em políticas agropecuárias e ter agressividade
na agricultura de exportação (café, cacau, algodão), com a
proposta de especialização em novos produtos (ex.: soja,
1962).
Para

os

comunistas

e

socialistas,

a

conjuntura

internacional tornaria cada vez pior o preço da oferta
agrícola exportadora, exigindo-se a abertura de novos
mercados (países socialistas), a reorientação para o mercado
interno e fortes políticas de industrialização, para compensar
“as perdas do mercado internacional”.
(7)

Política

cambial

–

Os

estruturalistas

estavam

convencidos que a política de câmbio múltiplo correspondia
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às necessidades de industrialização substitutiva, embora a
fraqueza política do Estado não permitisse sua aplicação
rigorosa da mesma. A pressão importadora só podia ser
controlada por oneração desigual dos bens importados, com
a manutenção de um poder de compra constante, para o
consumo básico e a aquisição de equipamentos.
Quanto aos liberais, eram contrários a toda experiência
pós-1929, que julgavam a eternização dos efeitos de uma
crise conjuntural. Defendiam que o estabelecimento da
“verdade cambial” (fim do câmbio múltiplo) traria uma
explosão inflacionária, seguida de deflação prolongada de
preços, que se daria por oferta de produtos externa muito
maior do que a procura a procura interna dos mesmos bens.
Os comunistas e socialistas apoiavam a política de
câmbio múltiplo e defendiam que a mesma devia ser rigorosa.
Defendiam o financiamento cambial do consumo básico e da
compra de equipamentos pelo consumo de “importados de
luxo”, opondo-se totalmente à “verdade cambial” 2
Muitos dos que se bateram contra os pressupostos do
pensamento marxista no Brasil, buscaram caracterizar essa
metodologia como “importada” e permeada de “falhas”
conceituais. Esta acusação é oca, porque pode ser feita a
todos os sistemas de pensamento aqui vigentes. Mesmo
alguns pensadores, ditos marxistas, viam problemas em sua
adoção e aplicação à realidade brasileira, principalmente
pela sua “dualidade” de utilização. Grosso modo, essa
dualidade coloca-se em relação ao problema de escolher
entre mais de uma “aplicação” do pensamento marxista à
realidade brasileira, traçando-a como parte de um todo que
seria

a

realidade

ocidental;

ou

buscando

uma

sua

“produção” direta, moldada pelas características e realidades
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locais, que chamarei de “nacionalização”. De qualquer
forma, aqui a discussão já se situa no plano que convém.
Na análise que empreendi da forma de apreensão da
realidade e a sua posterior formatação política, no período
dos IV e V Congressos, por parte dos pecebistas, vimos que
essa preocupação sobre a dualidade da metodologia
também está presente. Vê-se que, aparentemente, muitos dos
teóricos pecebistas optaram pela via da “nacionalização” da
teoria e a construção da prática socialista como uma
continuação-superação
trabalhadoras

da

brasileiras.

O

história

popular

problema,

das

todavia,

classes
talvez

houvesse estado não na “nacionalização”, mas na recusa à
mesma, dentro da óptica da chamada “tendência de
direita”.
A perspectiva destacada naquela “segunda via”,
permeou, de modo implícito, boa parte da produção teórica
do período estudado (1954-1964), produção essa que se
desenvolveu, de resto, em ambiente de ampliação e
acirramento das contradições intra e entre classes.
Independente do tipo de utilização do método, uma
primeira constatação deve ser ressaltada. No caso brasileiro,
até meados da década de 40, ocorreram dificuldades na
difusão, um pouco mais que superficial, do marxismo em nossa
cultura política. Isso pode ser explicado em parte pela
novidade, no campo das idéias, que tal metodologia
representava; e também pela formação dos primeiros
“teóricos”

locais

marxistas3.

Independente

disso,

várias

iniciativas de explicações da realidade brasileira utilizaram-no
como modelo explicativo4 e em paralelo com a fundação de
organizações, desde a década de 20 do século passado, que
buscavam dar-lhe uma objetividade política.
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Decerto, um obstáculo que impediu maior difusão foram
as intermitências produzidas pela violenta repressão estatal,
perseguição

política

e

policialesca

que

pensadores

e

militantes sofreram. Mesmo tendo presente esse elemento
significativamente limitador do crescimento de qualquer
proposta política, subsiste o problema descrito acima, com
relação à “nacionalização”.
Outro problema que poderíamos destacar, a relacionarse com o elencado acima, é o da interação entre o
pensamento do próprio Marx e a América Latina. As
dificuldades de Marx em compreender a América Latina no
geral, e mais ainda o Brasil no particular, do século XIX, sempre
foram grandes – cujo exemplo de maior relevo é constituído
pelo artigo sobre Bolívar, escrito por Marx, em 1858, para The
New American Cyclopedia,

5

- e marcados por uma visão

simplista da complexa situação provocada pelo movimento
emancipatório das colônias espanholas.
Isto não quer dizer que esta lacuna dentro da obra de
Marx sirva de pressuposto para que os marxistas sejam
recusados haver tido um papel importante na criação de um
pensamento critico brasileiro. Indo um pouco mais além. Já se
sabe, que o problema do “encontro inexistente”, entre Marx e
a realidade latino-americana, não poderia estar enraizado
numa “má aplicação” dos ensinamentos de Marx, e nem
mesmo – na medida em que isto pressuporia a existência de
um pensamento fechado e situado fora da história – no
fracasso de sua “adaptação” à realidade latino-americana,
em geral, e brasileira em particular. Essa é uma maneira
infrutífera que os críticos do marxismo procuraram posicionarse em relação à esse problema.6 Na verdade, o próprio Marx
não se importava com eventual valor de sua teoria para
formas precedentes à acumulação primitiva.
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Particularmente no caso brasileiro, o caminho, sempre
obstaculizado por uma cultura muito mais monocêntrica do
que policêntrica, em que o marxismo brasileiro se moveu,
desde seu primeiro período, esteve repleto de bloqueios. Em
sociedades como a brasileira, o poder é elitista e articulado
com uma percepção personalizada do Estado; por isso, a
forma segundo a qual é concebida a produção do poder no
(e pelo) Estado torna-se problema decisivo da ação política.
Boa parte da elaboração do marxismo no Brasil está centrada
no “econômico”, porque teve por seu inimigo um Estado
“oligárquico”, fechado à participação. De modo que, a
presença nele das massas, ou de seu papel, só teria podido
ser

garantida

por

uma

irrupção

“reformista”

ou

“revolucionária”, no plano da própria elaboração teórica do
poder e econômico.
Quando os problemas derivados da urbanização e da
industrialização, da crise de 1929-32, etc., fragmentaram as
classes dominantes e geraram a emergência de grandes
massas, provocando desagregações e reequilíbrios no Estado,
ocorreu uma reelaboração política dentro do que viria a ser
definido posteriormente como “populismo” 7. Nesta mesma
situação, irrompeu o marxismo local. O “populismo” emergira,
contudo, como um princípio articulador, do ponto de vista
ideológico e político, não indo, porém, a uma situação de
rompimento, pois buscava superar soluções de continuidade.
Entretanto, vale ressaltar que a conciliação varguista, como
forma de organização e ordenamento estatal, colocou a
elaboração da política de massas num plano endógeno,
recuperando assim uma memória coletiva local capaz de
fundir, como mito, várias reivindicações de cidadania num
único movimento. Isso apesar de manter uma certa herança
paternalista e “caudilhista”. Funcionou como contrapeso da
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tradicional forma de fazer política, baseada maximamente no
engodo e na repressão. O sucesso do varguismo baseou-se na
capacidade que ele revelou de elaborar “pelo alto” o
componente da aliança nacional-popular, fundindo cultura
de massa e política moderna. Esse componente não pode ser
deixado de lado, ao analisar-se o marxismo entre nós.
Por volta de meados dos anos 30, o PCB, assim como
em outras partes os demais partidos ligados à Terceira
Internacional, tentou superar os empecilhos que se opunham
ao seu crescimento e expansão rumo a uma hegemonia: o
8.

“corporativismo de classe” e o “finalismo socialista”

O

resultado, porém, foi a queda numa concepção taticista e
instrumentalista
componente

da

política

nacional

de

popular

alianças:
e

os

temas

democrático

do

foram

incorporados, mas de um modo contaminado pela retórica e
pela duplicidade. Tais elementos marcaram por longo período
as interpretações e análises dos marxistas brasileiros, rompidas
somente pelos acontecimentos no Comunismo Internacional e
principalmente da política brasileira da década de 1950,
comentados. Aqui não se deve subestimar o debilitamento
advindo da repressão.
Fazendo um salto no tempo, a partir de meados dos
anos 50, inicia-se para o marxismo brasileiro nova etapa de
sua história, marcada por uma grande influencia dos
acontecimentos

políticos.

Nesse

momento,

os

teóricos

marxistas procuraram promover uma fusão ideológica do
nacional e do socialismo, que sintetizava décadas de
experiências e histórias paralelas. A influência do que se pode
definir como “frentismo”, enquanto inspiração de ação
política, desempenhou importante papel nessa experiência
de abertura teórica.
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Muitas vezes, outras correntes de pensamento travaram
algum tipo de contato com as elaborações pecebistas. A
clássica imagem de um “atraso” brasileiro, derivado da
presença

de

fatores

exógenos

que

configuram

uma

repartição dual da sociedade, e que já havia sido proposta,
com outro viés, em algumas análises da Terceira Internacional,
acerca do imperialismo e da “revolução democráticoburguesa”, fazem parte das análises, mesmo que parciais, de
alguns cepalinos brasileiros. Tais visões tinham sido refutadas
por críticos, opostos tanto à corrente estruturalista quanto ao
marxismo desenvolvido pelo PCB.9
Em virtude dessas inúmeras disputas metodológicas e
aproximações ideológicas, pretenderei demonstrar neste
artigo as principais diferenças entre a forma como se expressa
o pensamento econômico do PCB e: (a) estruturalismo
cepalino; (b) o pensamento liberal e (c) o pensamento
nacionalista.
As abordagens foram divididas, para uma melhor
distinção, nas três seções que vem a seguir.
1. O pensamento econômico pecebista e o estruturalismo
cepalino.
Celso Furtado muitas vezes é comparado a Caio Prado
Jr., como uma das pessoas que contribuíram para explicar o
problema do desenvolvimento econômico do Brasil, tanto em
seu processo de colonização, quanto na luta por uma
independência econômica, desde o ambiente da segunda
metade do século passado.
Utilizei um elemento que demonstra as diferenças entre
as duas vertentes consideradas, pois se dá sobre a questão da
sobreacumulação.

A

sobreacumulação,

dentro

do
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pensamento marxista, conduz à crise. O PCB sustentou com
firmeza esta opinião. Quando a taxa de lucro cai, tem-se que:
(1) só a intervenção do Estado, gerando ou ampliando um
setor produtivo, pode contraoperar esse efeito de queda da
taxa de lucro. Ou ainda: (2) tem-se uma estagnação
prolongada, com “saída” natural, no estilo da crise 1929-32. Se
o Estado não intervir, a sobreacumulação irá baixar a taxa de
lucro; isso que irá desestimular o investimento de capitais,
etc.10 A sobreacumulação se desenvolve nos períodos de
expansão, ficando escondida até que outros fatores se
correlacionem com ela e se tornem manifestações efetivas e
abertas da crise. A sobreprodução, no modelo marxista, é um
dos fatores que caracteriza a sobreacumulação. Mas no caso
da industrialização substitutiva, ela se dá com: (a) um perfil de
elevada procura por bens; e (b) uma incapacidade do setor
produtivo de ofertar esses bens. Ou seja, apesar de que os
capitalistas estejam vendendo todos os bens, ao abrigo de
taxa inflacionária e creditícia controlada pela burguesia no
processo produtivo, não conseguem eles fazer com que a
taxa de lucro suba mais, em virtude da inflação; reforçado isso
pela procura por mão-de-obra, decorrente do aumento da
produção. Então, para conseguir aumentar a taxa de lucro, a
burguesia deveria ou: (a) eliminar o sistema sindical para
poder baixar o salário; ou (b) parar de investir, porque a taxa
de lucro não sobe mais. Esse é o mecanismo com que a
sobreacumulação pode atuar, fora do caso clássico descrito
por Marx de sobreprodução. Em situação de subprodução, ou
seja, quando há um aquecimento da procura, há um poder
de compra, mas a taxa de lucro não consegue crescer
porque ela está presa à “Lei Tendencial da Baixa da Taxa de
Lucro”.

Nesse

caso,

a

sobreacumulação

instala

a

subprodução, e cooperam ambas para um contexto de crise,

Revista de Economia Política e História Econômica, número 04, novembro de 2005.

34

numa economia semicolonial ou dependente. Essa era a
interpretação do PCB, que claramente determina uma
diferença em relação aos pensadores estruturalistas.11 Estas
não adotam nada similar.
Outra diferença entre as discussões estruturalistas e
pecebistas é sobre a redistribuição ou repartição do produto
da força de trabalho. Dito em termos marxistas, a taxa de
exploração ou o conceito de “taxa de exploração”, ou “taxa
de mais-valia”; que é a relação entre a mais-valia e o valor da
força de trabalho. Era considerada pelo PCB no pré-64 como
uma taxa de exploração alta, ou seja, os trabalhadores
geravam uma taxa de mais-valia alta e o salário real não era
tão alto assim. Portanto, o valor da mais-valia era sempre de
uma razão maior do que 1, porque a taxa de exploração era
o valor da mais-valia dividida pelo valor da força de trabalho;
os salários não sendo tão altos assim o capitalista estaria
ganhando 20% ou 15% a mais do que “deveria” estar
ganhando. No marxismo, o problema da distribuição de
riqueza, refletindo monetariamente como redistribuição de
renda, não se coloca como uma questão de justiça social;
porque, para o PCB, o capitalista nunca iria redistribuir renda
para quem está fora da produção fabril. O conceito do PCB
era

generalizar

a

produção

fabril,

por

meio

da

industrialização, e dentro da industrialização organizar a luta
sindical, a luta econômica dos trabalhadores para que,
através da luta econômica, que é a base da luta política12, a
taxa de exploração ou taxa de mais-valia fosse reduzida. Ou
seja, para que o valor da força de trabalho subisse, pois esse
era o denominador; daí, conseqüentemente o valor da maisvalia extraída ia diminuir relativamente a esse denominador
que subisse. Então, o PCB não via a questão da redistribuição
como a criação de um sistema de assistência social, porque

35

para

Revista de Economia Política e História Econômica, número 04, novembro de 2005.

ele

isso

só

geraria

corrupção,

imoralidade

ou

assistencialismo; então, todos os mecanismos que passavam
pela “misericórdia cristã”, para o PCB, eram instrumentos de
corrupção13. O problema seria industrializar o país, e dentro
dessa industrialização maximizada, com os trabalhadores
organizados, em suas lutas sindicais, lutar para obter um salário
melhor. O salário subindo, conseqüentemente, por maior que
fosse a massa de mais-valia, a proporção da taxa de
exploração, ou taxa de mais-valia, diminuiria diante desse
salário real.14
Os três métodos que a burguesia se utiliza para
aumentar a taxa de mais-valia são:
(1) O aumento da jornada de trabalho e o combate à
legislação que procure reduzi-lo;
(2) Elevação do ritmo de produção, onde o trabalhador
deve produzir mais, gerando uma massa de valor maior, com
uma divisão intensiva do trabalho e;
(3) A substituição da ênfase na mais-valia absoluta pela
mais-valia relativa; é o aumento da produtividade pelo
avanço da tecnologia e uma repartição mais apertada para
o trabalhador, que irá se refletir na composição orgânica do
capital. Aí, a parte dos salários nessa composição se torna
mais fraca, porque seria substituída pelo trabalho cristalizado
ou morto.
A

luta

contra

a

intensidade

do

trabalho

era

denunciada, pois, pelo PCB. A luta pela redução da jornada
estava em suas preocupações. Já o combate à mais-valia
relativa não estava presente nesse período.
Caberia lembrar os três pontos que o PCB então
caracterizou e debateu, procurando explicar a dependência
do país:
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(1)

Resultado

da

exportação

de

capitais.

–

As

metrópoles exportam capitais para as colônias, semicolônias e
países dependentes e essa exportação de capitais se fazia de
governo a governo, por meio de empréstimos, ou de empresa
a empresa ou de empresa a governo. Ou também a
metrópole

instala

empresas

com

capitais

fictícios

ou

verdadeiros, nos países dependentes, e se apropria do capital
local através de mecanismos jurídicos como as instruções 70 e
113 da SUMOC. Instalam-se e exportam capital sobre aquele
pseudo capital estrangeiro, ou sobre um verdadeiro capital
estrangeiro (as empresas inglesas por exemplo, entre 1850 e
1950, retiraram da periferia por ano cerca de 50% do capital
investido15). O capital estrangeiro tirava mais da economia
brasileira

do

que

colocava.

Portanto,

deveria

ser

regulamentado e controlado. Cabe lembrar que o PCB não
era favorável ao capital estrangeiro, mas a burguesia
nacional o era e, segundo depoimentos, criava o mito de que
o capital estrangeiro “dava mais do que tirava”;
(2) O processo de endividamento. – Era o PCB a única
força política a levantar, no pré-64, esse ponto. Ao dar
empréstimos, facilitar investimento de empresas estrangeiras,
os

países

capitalistas

avançados

de

fato

estavam

emprestando dinheiro para obter os juros, que acabavam
dando um lucro maior do que se ele tivesse aplicado em sua
economia. Então, essa era uma maneira de empobrecer o
alheio,

retirando

capitais

dos

países

dependentes,

ou

subdesenvolvidos, na linguagem estruturalista;16
(3) A troca desigual.

– As perdas do comercio

internacional eram dadas pelas balanças comercial e de
pagamentos. Havia uma posição sempre decrescente do
país, quanto ao poder de compra em moeda estrangeira. Isso
porque

os

produtos

domésticos

se

desvalorizavam

no
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comércio

internacional

e

os

produtos

industriais

das

metrópoles se valorizavam no mesmo.17 Essa posição ficou
muito reforçada após a critica estruturalista ao Relatório do
Comércio Mundial, de 1948.
Conseqüentemente, o país dependente tinha sempre
poder de compra menor em moeda estrangeira. No caso, o
dólar já era a moeda geral do comércio internacional no
período

de

Bretton

Woods.

Essa

“troca

desigual”

era

constante. O termo usado na época pelo PCB para essa
situação era: “perdas do comércio internacional”. Isso levava
o país a pedir dinheiro emprestado no exterior para poder
pagar as remessas de lucros; a taxa de juros do dinheiro
emprestado; etc., e ficava num círculo vicioso, portanto. O
poder de compra do país no exterior podia até nominalmente
crescer, mas feita aquela balança do comércio exterior, na
maioria dos anos, era negativo o resultado.
Esse decréscimo constante dos preços das mercadorias
dos países dependentes era visto como uma forma de
transferência líquida de capitais para as metrópoles18. A tese
do PCB era de que todo país dependente, colonial ou
semicolonial,

é

exportador

líquido

de

divisas

para

as

metrópoles e não receptador, ao contrário do que diz a teoria
burguesa neoclássica. Esta afirmava que o país estaria
ganhando na sua relação de pedir dinheiro emprestado às
metrópoles.
Estes pontos estão por detrás de toda a teoria
interpretativa e estratégia da linha do V Congresso, apesar de
não ser questão nova e já existir desde os III e IV.
2. O pensamento econômico pecebista e os liberais
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A questão da presença do Estado na administração
direta de atividades econômicas básicas – como transporte,
energia elétrica, petróleo e siderurgia – foi quase tão central
no debate sobre o desenvolvimento quanto a própria
industrialização. Para os nacionalistas, era uma espécie de
símbolo da industrialização, que, segundo pensavam, seria
inviável se deixada ao encargo da “débil iniciativa privada
nacional” ou dos “interesses instáveis” e “pouco construtivos”
dos capitais estrangeiros. Para os liberais, ela significava uma
ameaça ao capitalismo e o sinal de uma tendência ao
socialismo, que se fazia, ainda por cima, à custa de “grave
ineficiência no presente”. Significava, assim, em primeiro lugar,
crescente ameaça à industrialização brasileira. Segundo
Eugênio Gudin: “a tendência para a socialização dos meios
de produção em nosso país é um subproduto da ditadura. Foi
nesse regime político que se iniciou o movimento de
socialização econômica, sem que o país fosse ouvido ou
consultado.” 19
A estatização corresponderia a uma forma equivocada
de gerenciar os investimentos (porque o Estado não poderia
ser, por natureza, bom administrador) e a uma forma
equivocada de financiá-lo (porque invariavelmente baseada
em aumento de tributação e inflação). O Estado teria,
segundo os liberais, grandes desvantagens em relação à
iniciativa privada: “O Estado sofre de dois enormes handicaps.
Um é o que decorre da primazia de sua função política na
administração de empresas do Estado. É o chamado political
management. O Estado é dirigido pelo partido. E o partido no
poder não pode dispensar o apoio de seu eleitorado nem
faltar-lhe repetidamente. O outro handicap do Estado está em
que ele não pode dispensar a burocracia controladora da
máquina rotineira, cujos membros, em regra mal selecionados,
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confiam

no

amparo

político

e

na

diluição

da

responsabilidade, mais do que no valor e no esforço pessoais.
Esses handicaps carecem de importância num país como o
nosso, de eficiência ainda muito baixa na administração
pública”.20
Combinada aos elementos de natureza “socializantes” e
da

“ineficiência

dos

investimentos

estatais”,

os

liberais

atacavam a forma de financiamento dos mesmos . Seus textos
sempre destacavam que a “invasão” do terreno da iniciativa
privada é levada a efeito com a espúria apropriação de
recursos privados, através de elevações do nível de tributação
e de déficits inflacionários do orçamento público. Para os
pensadores de convicções liberais haveria apenas dois
recursos legítimos para procurar reforçar a capacidade
corrente de investir: (a) a estruturação de um sistema
financeiro e; (b) a atração de capitais estrangeiros.
Objetivando a estruturação deste sistema financeiro e
objetivando a formação de poupança e sua canalização
para investimentos privados era necessário, segundo os
liberais, um ativo mercado de títulos de longo prazo. Que se
expandiria com o mecanismo da correção monetária destes
mesmos títulos (introduzida em 1967). Contudo, o recurso
básico de apoio ao desenvolvimento econômico de que uma
nação atrasada deve fazer uso era, segundo os liberais, a
atração do capital estrangeiro. Gudin foi o artífice da
Instrução

113

da

SUMOC

e

incansável

defensor

dos

investimentos externos sob todas as formas e para todos os
setores de atividade econômica. Porque em sua concepção
o

capital

estrangeiro

contribuía

com

poupanças,

capacidades administrativas e empresarial. “Seu principal
argumento era que o capital investido, diferentemente dos
empréstimos, movimentar-se-ia no sentido inverso ao dos
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ciclos econômicos, reduzindo os “efeitos desses ciclos sobre o
balanço de pagamentos das nações subdesenvolvidas”,
pois,” o investimento de um capital estrangeiro não deve ser
apreciado pelo prisma de seu possível e imaginário efeito
sobre o balanço de pagamentos do país, e sim sobre o efeito
de enriquecimento a que ele dá lugar”.21
Logo para os pensadores liberais, capitais externos não
reforçam

os

desequilíbrios

estruturais

nos

balanços

de

pagamentos. Porque para eles estes eram causados quando
o câmbio ficasse com a moeda nacional sobrevalorizada,
decorrente da inflação interna. A causa da inflação, para
estes autores, residiria no excesso de demanda sobre a
produção interna. Havia aqui um suposto de independência
entre “fatores inflacionários” e “comércio internacional”.
Impediria que as importações liberassem fatores de produção
para a exportação. Caso não houvesse excesso de demanda,
o aumento das importações seriam compensadas pelo
aumento das exportações.
Como então, segundo os liberais, se deveria diminuir o
excesso de demanda, inibindo o processo inflacionário?
Reajustando-se os salários em índices inferiores aos do
processo inflacionário.22
Outro elemento a ser destacado do pensamento dos
liberais é o que trata da questão da reforma agrária. Para eles
a distribuição de terras seria uma medida praticamente inútil e
que os projetos que a visavam desconsideravam que a
pobreza

da

vida

rural

é

conseqüência

da

baixa

produtividade, a qual se deve à insuficiência de quatro
elementos : (a) saúde; (b) educação; (c) técnica agrícola e;
(d) crédito. A propriedade seria o quinto elemento que só
produziria efeitos se os quatro primeiros fossem resolvidos.23
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Veja-se agora como os pecebistas tratam das questões
que foram destacadas no pensamento dos liberais brasileiros.
Comece-se pela última, sobre a reforma agrária.
Com relação às questões da baixa produtividade,
levantadas pelos liberais, estas ocorrem pelas próprias
concentrações

fundiárias,

que

“obstaculizam

o

desenvolvimento da agricultura e constituem sério entrave ao
processo de industrialização, restringindo a expansão do
mercado

interno.”

dependência

ao

Tal

fato

imperialismo

ocorre
e

nos

da

“marcos

da

manutenção

do

monopólio da terra”, impedindo que se elevem os índices de
alimentação, saúde e educação. Residindo na posse da terra
pelas

camadas

populares

num

“outro

curso

de

desenvolvimento, que é reclamado pelas necessidades
objetivas da economia do país e corresponde aos interesses
nacionais e populares.”

24

Portanto, para os pecebistas a

questão da posse da terra era de fundamental importância
para

o

próprio

aprofundamento

do

processo

de

industrialização brasileiro. Não se colocava como premissa o
problema da saúde e educação, considerado resultante.
Com relação à presença do Estado como elemento de
propulsão do desenvolvimento e da industrialização, os
pecebistas tinham a seguinte opinião: a construção de um
capitalismo de Estado poderia superar as deficiências e
vacilações da burguesia nacional em empreender um
processo de desenvolvimento industrial no país. Daí o apoio
do PCB, mesmo com restrições, ao Plano de Metas de
Juscelino (como indutor do processo de industrialização
mesmo quando não era o executor) e a todas as iniciativas de
criação de empresas estatais, principalmente nos setores
denominados “estratégicos”. Sobre a importância desse
capitalismo de Estado, várias discussões ocorreram no interior
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do PCB, algumas saindo inclusive na imprensa partidária,
mostrando a importância da industrialização na etapa do
governo “democrático-nacional”. Comentando a Declaração
de Março de 1958, Elias Chaves Neto faz o seguinte
comentário:
(...) Uma indústria leve depende da existência de uma
indústria de base que lhe forneça a matéria-prima de
que ela necessita e de serviços públicos fundamentais
(transporte ferroviário e fluvial e energia elétrica barata),
ao Estado cabe realizar esses serviços para cuja
realização o capital nacional mostra-se insuficiente. Esses
empreendimentos estatais, tão combatidos, é que
constituirão a garantia de prosperidade de nossa
indústria privada, da qual passarão a ser os grandes
consumidores. Com a criação do mercado interno pela
reforma agrária e melhores salários para a classe
operária, a indústria privada do País, afastada a idéia do
apelo ao capital estrangeiro, conhecerá imensas
possibilidades do desenvolvimento.25

Como se vê neste trecho a participação do Estado e a
reforma agrária eram elementos fortemente ligados na
estratégia pecebista. Contrapondo-se principalmente ao
capital externo.
Isto ocorria, porque diferentemente da visão dos liberais,
o PCB enxergava no capital externo um risco para a soberania
nacional. Como se pode perceber nesta passagem do
Programa do V Congresso:
Os comunistas chamam todas as forças antiimperialistas e
democráticas a
lutas
por
um programa
de
desenvolvimento
econômico
que
objetive
a
industrialização do país com base, principalmente, nos
recursos internos. A ajuda econômica estrangeira deve
ser aceite em condições favoráveis ao nosso país e sem
concessões políticas. É necessário lutas para abolir os
privilégios concedidos ao capital imperialista. (...) Os
interesses nacionais exigem o desenvolvimento dos
setores econômicos fundamentais através do capitalismo
de Estado: petróleo, siderurgia, eletricidade, indústria
química, energia atômica, transportes e outros. 26
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Recorrendo-se mais uma vez ao artigo de Elias Chaves
Neto, descreve-se como esta visão do capital estrangeiro
implica uma interpretação diferente, daquela dos autores
liberais quanto à crise da balança de pagamentos:
Sem dúvida alguma a vinda de capitais estrangeiros para
cá a fim de produzirem aqui os artigos de consumo cuja
importação vai todos os dias se tornando mais precária,
devido à difícil situação cambial, contribui para
combater a falta de divisas com que luta a nação. Este
talvez seja mesmo o motivo real que leva o nosso
governo e tantos homens de negócio a defenderem com
tamanho empenho esta política. Porém, de forma
alguma ela tende a resolver os problemas que deram
causa a esta falta de divisas. Esta reside em nossa
pequena exportação com que fazer face a uma
importação proveniente do aumento do padrão de vida
de certos setores da população brasileira, determinado
pelo surto industrial do país. Se a solução a este problema
consiste em fabricarmos nós mesmos os produtos de que
necessitamos e que por falta de divisas não podemos
importar, esta situação em nada será melhorada se esta
fabricação for feita por firmas estrangeiras que aqui vêm
se estabelecer. Efetivamente o que o país deixa de
remeter para o exterior em pagamento das mercadorias
importadas, o será sob a forma dos lucros auferidos em
suas atividades industriais no país, mais a amortização do
capital aqui aplicado. Mais uma vez nossas exportações
se mostrarão insuficientes para cobrir a transferência
destes fundos para o exterior e o país continua limitado
no seu desenvolvimento à sua capacidade de
exportação, exatamente o problema que se pretende
resolver. Gira num círculo vicioso e a apregoada solução
da industrialização do país, recorrendo-se ao capital
estrangeiro, não passa de uma ilusão, pois este deixará
de vir na medida que o país não dispõe de recursos para
remeter de volta o capital que para cá foi trazido, mais os
lucros por ele aqui auferidos.27

É fácil compreender o argumento de que a entrada de
capitais

externos,

em

momento

seguinte,

reforçaria

o

desequilíbrio das contas externas, com certos impactos sobre
o poder de compra externo de moeda doméstica. A
priorização das transações em divisas – no caso a opção por
um aumento da procura doméstica do dólar – só poderia
resultar, no médio e longo prazos, em demanda maior por
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dólares, com sua valorização cambial. Nesse caso, o
desequilíbrio externo no balanço de pagamentos acabava
por expressar – ou agravar – os desequilíbrios estruturais
domésticos, no lugar de constituir-se um limite de tais
desequilíbrios.
No programa do V Congresso, em seu item 14, vê-se a
necessidade de se combater a inflação:
A fim de evitar que o desenvolvimento econômico se
realize, como ocorre atualmente, por meio do
agravamento da espoliação das massas, é necessário
combater a inflação e defender o valor do cruzeiro
através de medidas no terreno cambial, financeiro e
econômico; eliminar as emissões de papel-moeda para
fins improdutivos; selecionar rigorosamente o crédito,
favorecendo as atividades produtivas essenciais; reduzir
os impostos indiretos e aumentar os tributos que incidem
sobre os altos rendimentos.28

Portanto, não era a causa da inflação o excesso de
demanda. A cobertura com emissões de papel-moeda para
fins não produtivos decorria de desajuste estrutural profundo, a
manifestar-se em cada mudança quantitativa na economia.
E qual seria a proposta salarial defendida então pelos
pecebistas para repor as perdas causadas pela inflação?
Contradizendo a versão liberal, que atrela os aumentos
salariais aos ganhos de produtividade, o PCB irá atuar em
duas frentes: (a) a política e; (b) a teórica. A primeira está
inscrita no seu Programa do V Congresso, em seu item 16:
Os comunistas consideram que, nas condições atuais do
mundo e do nosso país, as massas trabalhadoras podem
obter importantes vitórias na luta pela elevação do seu
nível de vida e pelo ampliação dos direitos sociais. (...) Os
trabalhadores devem lutar constantemente pelo
reajustamento geral dos salários e vencimentos; pela
modificação da lei do salário mínimo, a fim de garantir
sua revisão anual. (...) A atual legislação trabalhista
precisa ser efetivamente aplicada e aperfeiçoada, com
a eliminação dos dispositivos de caráter reacionários da
Consolidação das Leis do Trabalho, e sua adaptação aos
dispositivos constitucionais e às conquistas práticas do
movimento operário. Constitui, por fim, dever inadiável do
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movimento operário a luta pela garantia dos direitos já
estabelecidos para os trabalhadores rurais mas, em geral,
não aplicados. 29

Com relação ao segundo o embate se dá justamente
por mostrar que a produtividade não interfere na elevação
salarial de forma automática como querem fazer crer os
liberais, dado que, a renda do trabalho é subdividida entre um
maior número de pessoas que a lucratividade do capital.
Decrescendo, portanto, sua participação nos ganhos de
produtividade. Ciro T. de Pádua no artigo Produtividade,
instrumento de mistificação?, analisa a questão:
Os neófitos da economia capitalista costumam asseverar
que o operário ganha pouco no Brasil porque produz
pouco e que somente a melhoria da produtividade
poderia acarretar a elevação do nível de vida das
massas trabalhadoras. Admitem, igualmente, que a
elevação da produtividade é um instrumento de luta
contra a inflação. A abundância dos bens de consumo
no mercado deve 'naturalmente' compelir os preços para
baixo, fortalecendo por esse modo o salário real do
trabalhador (...). A política de produtividade, em última
análise, tende à superexploração do trabalhador,
visando – por paradoxal que pareça – à redução do
ritmo de desenvolvimento do progresso técnico. A
produtividade não é senão a intensificação do trabalho
humano. Se essa intensificação malogra, surge então, a
máquina, que expele o homem. 30

Demonstrar,

pois,

a

inconsistência

da

tese

da

produtividade como fator de ganho salarial era objetivo do
debate teórico; e demonstrar que somente poderia através
da

mobilização

a

elevação

dos

salários:

poderá

ser

alcançada era função da luta de massas.
Como se viu, as proposições levantadas pelos liberais
foram

mais

combatidas

pelo

pensamento

econômico

pecebista, dado que aqueles estavam, quase sempre, fora do
arco de alianças da Frente Única.
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3. O pensamento econômico pecebista e os nacionalistas.
A consolidação do pensamento econômico brasileiro,
caracterizando a formação dos primeiros modelos analíticos,
suas origens teóricas, principais fontes de inspiração e,
sobretudo, suas hipóteses básicas já foram objeto de alguns
estudos,

tais

como:

Ricardo

Bielschowsky,

Pensamento

Econômico Brasileiro: O Ciclo Ideológico do Desenvolvimento
(1930-1964); Guido Mantega, A Economia Política Brasileira e;
Lourdes Sola, Idéias Econômicas, Motivações Políticas; dentre
outros. No entanto, minha reconstrução, pauta-se pela forma
como o pensamento econômico pecebista formulou a sua
problemática por vezes: (1) de forma original, por vezes
somente como (2) resposta aos seus opositores. Ver, primeiro,
como tal se deu. Segundo, quanto ao poder explicativo e sua
correspondência aos fatos; e finalmente, do ângulo de uma
visão alternativa do processo de desenvolvimento capitalista.
Trata-se, portanto, da reconstituição crítica de trajetórias,
ainda pouco pensadas, apesar dos vários estudos acerca do
período, das vertentes marxistas que levariam a formar, no
meu entender, parte importante da economia política
brasileira.
Para interpretar a economia brasileira, que não é o
escopo deste estudo, os analistas, acima citados, lançaram
mão de variantes para desvendar a articulação dos sistemas
econômicos, sua dinâmica de funcionamento, eventuais leis
fundamentais
conjuntura

e

possibilidades

econômica.

de

transformação

Desembocaram,

por

vezes,

da
em

diagnósticos diferentes, quando não conflitantes, sobre esta
mesma realidade. Como se tratavam de estudos de cunho
mais abrangente e centrados nas relações da economia e da
política pelo óptica do poder, muitas das análises sobre a
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atuação dos comunistas no período foram impregnadas por
esta visão “panorâmica”. Fato é que quando desceram às
articulações e apoios eventuais, ou mais permanentes, que os
pecebistas tiveram, fosse com os estruturalistas, fosse com os
nacionalistas, eventualmente os colocaram “à reboque”
destes, para caracterizar o poder de análise e síntese da
realidade econômica que eles detinham como deficiente e
precário. Elementos de viés tais que os procurei descrever de
outro modo. Portanto, cabe neste momento distinguir onde as
lógicas

econômicas

dos

pecebistas

e

nacionalistas

se

diferenciavam. Este é o escopo desta seção.
De modo simplificador, - a posteriori - estes nacionalistas
se

agrupavam

em

três

linhas

gerais

de

metodologia

explicativa:
(a) Uma tendência estruturalista – A tendência que
propõe “correções de curso” na economia, enquanto parte
da

corrente

estruturalista,

tem

como

seus

elementos

expressivos nos anos 30-60, Pompeu Accioly Borges, Ignácio
Rangel, Humberto Bastos, Lemos Brito, Hélio Schlitter Silva,
Celso Furtado, entre outros. Para esta tendência de opinião o
Estado brasileiro seria susceptível de uma melhora substancial
de desempenho, a partir do debate, da elaboração teórica
com qualidade, da criação das instituições necessárias, etc.
Não seria errôneo incluir nesta corrente, até 1961, o
economista Delfim Netto. Aglutinada inicialmente em torno do
famoso economista baiano Rômulo de Almeida, assessor
pessoal de Getúlio Vargas, esta tendência foi responsável por
muitas decisões dos governos Vargas (1951-54), Kubitschek e
Goulart.
(b) Uma tendência historista – Esta tendência foi
formada por egressos do “grupo de Itatiaia” e pessoas de
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outros grupos políticos antiliberais, nos anos 30 e 40. Podem-se
identificar aí Roland Corbisier, Abilon de S. Naves, Magalhães
Correa, José Willenses Jr. e outros. Este grupo exerceu certa
influencia

nas

elaborações

do

Conselho

Nacional

de

Economia no período JK, sobre o Banco do Brasil, ISEB-MEC,
etc. Nos textos elaborados ou assinados por membros desta
tendência de analise, importante ponderação é atribuída à
herança histórica
escravidão,

o

do

que

país,

como

certamente

o

colonialismo

permite

e

a

atribuir-lhe

o

entendimento de uma possibilidade de mudança no país
muito no longo prazo. Seu expoente político máximo foi o
embaixador Sebastião Paes de Almeida.
(c) Uma tendência desenvolvimentista, com traços
tecnocráticos

–

Este

grupo

correspondeu

as

pessoas

agrupadas em torno de Roberto Campos e Hélio Beltrão,
constituído nos anos 30 e 40 em estreita colaboração com
Vargas. Mais tarde, nos anos 50, quando os norte-americanos
hostilizaram Vargas, este grupo tomará uma postura de
discurso mais liberal, embora fossem fortes defensores do uso
do Estado para fins de acumulação. Reunidos em torno da
APEC, tiveram posição dominante no pós-64. No pré-64,
formavam a corrente de direita liberal que adotava um
discurso nacionalista.
As correntes (a) e (c) poderiam conter ou seus escritos
maior ou menor tolerância a argumentos do tipo histórico.
Faz-se nesse momento necessária uma rápida regressão
a diferentes perspectivas teóricas, do período referente à
pesquisa, das questões mais candentes que interessavam aos
nacionalistas, acerca do desenvolvimento econômico:
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(1) Consumo

desenvolvido

e

substituição

de

importações;
(2) Produção tradicional.
(1) Os hábitos de consumo, pela via das importações,
avançam para o padrão de consumo dos países industriais.
No entanto, devido a flutuações na taxa de investimento, o
padrão de produção não se revoluciona, mantendo as
especificidades tradicionais. Vê-se adotar, em países como o
Brasil, tecnologias poupadoras de mão-de-obra e com 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 local de
acumulação de capital e de abundância de mão-de-obra.
Nessas condições, nossa industrialização, via substituição de
importações, empregaria poucos trabalhadores, pagaria
baixos salários e não seria capaz, assim, de criar seu próprio
mercado consumidor.
Agravaram esta situação as empresas estrangeiras que,
ao invés de levarem ao crescimento econômico, como
pensavam seus adeptos, provocavam a desnacionalização
do capital; absorviam as energias da nação, reforçando a
concentração da renda e as distorções tecnológicas, além de
desarticular o sistema de decisões.31
(2) No segundo item, o que interessa a esses pensadores
é o problema do crescimento, relativamente desordenado,
da economia brasileira, verificado nos anos 45-60. Ele teria
feito com que determinados setores produtivos crescessem
mais que outros, criando-se insuficiências de certas matériasprimas ou de alguns meios de produção, reforçando os
desequilíbrios, que dificultavam a expansão futura. Também
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elevavam os custos gerais do sistema econômico. Esses setores
menos

dinâmicos

constituir-se-iam,

assim,

os

chamados

“pontos de estrangulamento da economia brasileira”. O maior
exemplo seria, segundo os nacionalistas, a produção agrícola
do país, então atrasada e tida como incapaz de atender às
necessidades do pólo de acumulação urbano-industrial. Nesse
sentido, à medida que o crescimento industrial demandava
produtos, as matérias-primas, cuja produção havia sido
incapaz de acompanhar o ritmo geral de expansão, tinham
preços que muito subiam, reforçando surtos inflacionários, que
desorganizavam

o

sistema

econômico.

Note-se

que

o

principal objeto dessas análises é sempre o caráter endógeno
da sociedade brasileira.
Se aparentemente esse processo se encaixava no
desenvolvimento geral do capitalismo – para Rangel, por
exemplo – isso faria com que a industrialização brasileira,
diferentemente dos países centrais, esbarrasse em crônicas
insuficiências de demanda. Esta se agravaria à medida que as
altas taxas de exploração permitissem recursos para novos
investimentos.

Daí

acabaria

aumentando

também

a

ociosidade na capacidade produtiva. Além disso, a baixa
produtividade na agricultura contribuiria para aumentar o
custo das matérias-primas agrícolas, ou seja, para criar uma
espiral inflacionária, que estaria acompanhando os passos da
economia brasileira. Pode-se detectar que a teoria de Rangel
é uma variante da teoria da sobreacumulação vigente no
PCB à época.
Durante o período denominado de “substituição de
importações”, a industrialização brasileira expandiu-se, na
opinião geral dos nacionalistas, sem flutuações cruciais de
capacidade ociosa ou de insuficiência de demanda. O
mercado de substituição garantia a absorção da produção e
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prescindia do consumo ainda que crescente dos assalariados,
permitindo que a acumulação brasileira se processasse com
altas taxas de exploração.32
Citemos agora as abordagens do PCB, sobre estes
mesmos pontos, expressas em seus documentos. Em março de
1958, o PCB publica uma declaração conhecida como a
Declaração de Março. Ela sintetizava os esforço analítico para
se entender a situação política e econômica a partir da
implantação, no Brasil, de um parque industrial e da
aceleração do desenvolvimento capitalista. Essa modificação
interpretativa permitia retirar o país de uma situação de
semicolônia para a de um capitalismo industrial dependente.
Com essa mudança, verificava-se a “ascensão das forças
produtivas capitalistas” e de uma “burguesia nacional”. Esta,
porém, se deparava com o “poderio das velhas classes
latifundiárias” e “seus amigos imperialistas” que, a despeito de
perderem terreno para novas forças progressistas, ainda
exerciam grande controle sobre as instituições políticas e o
aparelho de Estado do país.
Em síntese, as principais inovações da Declaração de
Março de 1958 em termos das interpretações econômicas e
táticas do PCB foram:
(1) O
capitalista

reconhecimento
local

baseado

de
na

um

desenvolvimento

industrialização,

com

o

fortalecimento da “burguesia nacional” e da participação do
“capital estrangeiro”. O objetivo tático (de curto prazo) seria o
envolvimento de uma parcela da “burguesia nacional” na
luta revolucionária;
(2) O apoio à ala nacionalista do governo Kubitschek,
que estaria representando os interesses progressistas do país;
(3) A

atuação

política

democrática” e constitucional.

dentro

da

“legalidade
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O PCB reconhecia que essa industrialização caminhava
no sentido da concentração e centralização do capital e da
produção33, e vinha-se fazendo à custa da elevação da taxa
de exploração. Uma possibilidade de reverter essa situação
seria um aprofundamento do regime democrático, com
ampla mobilização

das massas populares a favor do

desenvolvimento nacional, como a que tinha ocorrido na
campanha do “Petróleo é nosso”. E nesse aspecto era
fundamental contar com o apoio de parte da burguesia
nacional, dada a correlação de forças no aparelho de
Estado, no período sob análise.
Essa situação, descrita pelos comunistas, acarretava
sério dilema para a liderança da burguesia. Se, por um lado,
ela beneficiou de maior proteção pelo aparelhamento do
Estado, que vinha ocorrendo desde o início da década de 50,
por outro, ampliar a democracia, vale dizer, permitir a
participação popular, poderia dar estranhos poderes a um
aparato não totalmente controlado por ela; e que estaria
vinculado ao jogo eleitoral de elementos oriundos do
varguismo.
O nacionalismo em relação aos capitais estrangeiros,
sob este aspecto, surge como uma reivindicação da
burguesia industrial, cujos negócios estavam ameaçados pela
implantação no país dos “grandes trustes internacionais”. Ou
seja, expressam elementos contrários aos privilégios dado aos
capitais externos pela Instrução 113, por exemplo. Mas, não
são contrários à aplicação destes capitais de forma genérica
no “desenvolvimento econômico do país”. Visto sob este
prisma, da defesa dos interesses de sua própria indústria, a
política de certos setores nacionalistas não passaria de uma
espécie de protecionismo muito particularista.
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Esta

posição

distanciava-se

do

modelo

de

protecionismo apregoado pelo PCB, pois para eles o
protecionismo só tinha função se estivesse estrategicamente
aliado com a modificação da estrutura econômica do país.
Orientada para a satisfação das necessidades de consumo
da população, elevaria conseqüentemente seu padrão de
vida.
Vistas agora as três vertentes de pensamento: (a)
estruturalista, (b) liberal e (c) nacionalista; percebe-se que
somente com os liberais os pecebistas tinham diferenças
quase irreconciliáveis. Contudo, mesmo tendo muitos pontos
de interseção com os estruturalistas e nacionalistas, a aliança
com os mesmos se dava por motivos táticos, na fase da
chamada “revolução democrático-burguesa”, mas não por
motivos teóricos, como se procurou demonstrar. Assim afastase a visão de “reboquismo” teórico do pensamento pecebista,
em termos econômicos, com relação a essas forças.
4. Um comentário mais livre
O problema do pensamento liberal no Brasil é sem
devido sua pobreza conceitual e a lentidão com que aqui
vão sendo introduzidas as inovações que caracterizam um
pensamento contemporâneo, ao estilo de Keynes, Pigou,
Harrod, Hicks, Tinbergen ou Modigliani. Velhas concepções
deveriam assim justificar velhos esquemas de dominação.
Ao examinar-se com a frieza devida Eugênio Gudin e
seus

seguidores,

compreende-se

o

sucesso

relativo

do

marxismo econômico, no pré-64 e porque ele só foi barrado
pela ação policial após aquele movimento. Jamais pela ação
acadêmica. Segundo informação de entrevistados do Rio de
Janeiro, então a capital da República, nas cinco principais
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escolas de economia e administração, predominava o
método histórico de abordagem, herança da Economia
Política francesa e italiana. A maioria dos professores que não
eram pessoas do segundo e terceiro escalão da máquina
pública

(civis

e

militares)

tratava-se

de

advogados,

contadores e engenheiros, que se tornaram especialistas de
suas

atividades

no

ramo

empresarial.

Segundo

estas

informações, o pensamento anti-industrialista de Gudin e seus
aliados não era bem recebido no professorado universitário de
Ciências Econômicas, onde então predominavam ópticas
nacionalistas e desenvolvimentistas.
A idéia, portanto, difundida pelos udenistas e outros
liberais de extrema direita, de que o trabalhismo (“varguismo”
então, hoje “populismo”) só teve votos de pessoas ignorantes,
é

recusada

pela

massa

dos

entrevistados.

A

maioria

nacionalista nos meios acadêmicos do Rio de Janeiro pode
ter sido fruto do predomínio intelectual absoluto do varguismo
e do integralismo nos anos 30 e 40. Na verdade, uns 60 a 70%
dos intelectuais de prestígio brasileiros nos anos 50 e 60 e eram
oriundos das listas de militantes integralistas dos anos 30 e 40.
Esse domínio numérico esmagador explica a persistência do
ver nacionalista, o culto a pessoas como Monteiro Lobato;
instituições como Petrobrás, etc. O liberalismo de direita,
forças opostas ao “Brasil Grande”, como o professor Gudin, só
podiam desempenhar um papel de coadjuvante no roteiro
principal até 64; e só podiam se livrar da condição de “eternos
opositores”, nunca pelo voto, mas pela via do golpe-deestado. A pobreza teórica de intelectuais como Gudin,
Gouvêa de Bulhões e, mesmo, Roberto Campos, é conspícua
para qualquer leitor minimamente informado. Gudin faz uma
aplicação literal das idéias livre-cambistas, a qual era possível
negar pela simples observação da vida quotidiana. Por
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exemplo:

o

surgimento

eletrodomésticos

no

de

uma

produção

pós-guerra

(1945-62)

local

de

substituiu

rapidamente uma produção local artesanal e grande parte
dos similares importados, que atendiam apenas a uma
parcela ínfima da população. A produção local de fogões,
geladeiras,

liquidificadores,

aspiradores,

aquecedores

domésticos e industriais, etc., apesar da elevada composição
de importados, permitiu no período a milhões de famílias pela
primeira vez ter acesso a tais bens. Após as errôneas portarias
da SUMOC 204 a 211, etc., verificou-se colapso da oferta
industrial, com demanda insatisfeita, característica da crise de
1963-64.
Esta observação dos fatos contrasta com os artigos de
Gudin à época, nos jornais, com seus exemplos anti-industriais
dos preços de sapatos. Melhor sorte não se pode reservar ao
pensamento

de

Gouvêa

de

Bulhões.

Partidário

da

industrialização nos anos 30, Bulhões se aproximaria de uma
visão anti-industrialista nos anos 60. A sua parceria com
Roberto Campos na indução (ampliação) da crise de 1965-67,
com a famosa tese das “indústrias sadias”, levou ao
fechamento de milhares de empresas e postos-de-trabalho,
durante sua presença no governo militar. Observe-se que o
setor

automobilístico,

certamente

“sadio”

segundo

os

preceitos de Bulhões, teve que ser socorrido com créditos e
financiamentos públicos, para não “quebrar”. Geraldo Reis
chegou a interessante conclusão sobre o pensamento de
Bulhões.34
Roberto Campos é, sem dúvida, o mais sofisticado dos
três. Ele não se opôs formalmente à industrialização, mas a um
caráter nacional de industrialização, o que em si mesmo tem
aspecto interessante. Vargas, por exemplo, jamais defendeu
uma indústria que fosse exclusivamente de nacionais, nem se
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opôs à presença de capitais estrangeiros. O mesmo se pode
dizer de Osvaldo Aranha, Paulo Alberto Lins e Barros, Danton
Coelho, Kubitschek ou Sebastião Paes de Almeida. Quem seria
o

teórico

ou político

importante

que

fosse

oposto

à

propriedade por estrangeiros – naturalizados ou não – de
atividades industriais domésticas? Evidencia-se aqui um dos
traços próprios da personalidade intelectual de Roberto
Campos. Falsear os argumentos dos seus adversários para
melhor combatê-los. No ambiente de conquista do poder no
ano de 1964, muitas coisas fizeram os vencedores perder o
tino, desandando não raro o tempero do exercício do poder
em molhos mais apimentados. É celebre a piada, repetida por
ele numerosas vezes na TV, em que Roberto Campos,
intentando valer-se de categorias keynesianas, argumentava
que a propensão ao consumo dos brasileiros era excessiva,
razão porque nada mais havia sido deixado à poupança,
antes do “movimento revolucionário” que ele representava. O
grotesco era evidente. Na teoria keynesiana, “propensão a
consumir” não expressa uma vontade, mas um fato. Medida a
então propensão respectiva nos dados das contas nacionais,
disponíveis em qualquer anuário estatístico do IBGE, veria o
ministro trata-se de um resultado empírico baixo e não alto,
como ele informava. À página 71 e vindouras (em edição
brasileira) de manual clássico de economia keynesiana da
época, em uso nas faculdades, o então ministro poderia haver
lido a doutrina correta.35 Este foi sempre o espírito daquele exseminarista: frases de efeito, apostar na desmemória, apoiar os
poderosos. Como exemplo, tomei o Anuário Estatístico do IBGE
de 1970 e usando os valores das contas nacionais, computei
duas variantes da função keynesiana de consumo, a saber:
fc=-103.2791+0.81dY+Ei
(0,0529)
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R2=0,9670
t=15,319
ou
c=-99,056+0,806 dY+Ei
(49,814) (0,520)
R2=0,9677
t=15,504
ou seja, ambos indicam uma propensão ao consumo
em torno de 80%, negando a hipótese de Campos de um
valor excessivo para o consumo. Por que o então ministro não
computou o coeficiente de que falava?
É interessante observar que três entrevistados da infeliz
piada de Campos, que o caracteriza mais como um homem
do poder do que de idéias. Vargas, taxado por ele de uma
forma simplista como fascista, permitiu durante “seu” regime,
a entrada no país de cerca de 8 a 10 milhões de indivíduos
(quase 600 mil ao ano) oriundos da Europa. Muitos desses
elementos, ao aqui reorganizarem sua vida, tornaram-se
industriais, comerciantes, etc. Esse caráter “estrangeiro” da
chamada burguesia nacional dos anos 50 e 60 explica boa
parte

do

anticomunismo,

antitrabalhismo

daquela

pró-norte-americanismo

camada

socioeconômica,

e
e

conseqüentemente seu ódio ao varguismo.36 No entanto, no
exame da legislação brasileira da época, não há indícios de
hostilização étnica, nacional ou política ao progresso social
daqueles imigrantes. Contudo, muitos daqueles que à época
se opuseram a esta imigração liberal autorizada por Vargas,
mais tarde, ao vestirem a cartola liberal, não se pejaram de
carimbá-lo como um fascista no sentido simplista, ao estilo de
Hitler, Seyckert ou Mussolini. E esta crítica pode ser estendida a
Roberto Campos. O liberalismo brasileiro no período pode
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portanto ser acusado de dois defeitos sérios: (a) uso da
máquina do Estado para “triturar” seus opositores; (b)
superficialidade elaborativa, que o reduzia a mero repetidor
das teses das metrópoles. Isso não o tornava melhor que o
marxismo local. Caberia perguntar qual a satisfação máxima
de uma população cuja autoridades abriram mão da
industrialização, alegando que a mesma não parece ser
indicada pela Divisão Internacional do Trabalho. Para a
grande massa dos brasileiros no pós-guerra esta satisfação
máxima excluiria todos os bens industriais acima citados,
fabricados localmente e incorporados ao consumo.

A

ditadura de um mercado ideal nas condições da periferia do
capital constitui-se apenas um mito a serviço das

classes

dominantes, alimenta-se da manutenção crua do status quo
sem progresso material, em que os pobres se tornam
miseráveis e aceitam salários irrisórios, abaixo da fronteira de
subsistência.
A primariedade das idéias liberais – entre as quais se
destaca

a

hegemonia

do

mercado

–

só

pode

ser

compreendida como uma ideologia produzida nas condições
da acumulação primitiva em escala mundial, em que ainda
eram escravos a maioria dos trabalhadores do sistema.
A concepção máxima da Economia Nacional, apoiada
pelas escolas alemã e de Estocolmo, sempre recusou a idéia
do “mercado internacional” como um lugar, onde se dariam
condições ótimas ou maximizantes de produção. Este nãolugar é, igualmente, tratado pelas escolas de pensamento
social-democrata
entrecruzamento

ou
ocasional

social-nacional
de

produções

como
a

um

colocar

externamente, ou seja, uma não-economia. No entanto, o
liberalismo de Gudin e outros ignorou por completo toda a
historiografia econômica do período entre - guerras (diria
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desde que 1904) e situou-se no plano neoclássico mais cru,
que antecede as complexas proposições de Knut Wicksell,
Barone e Schumpeter. Gudin e outros liberais insistem no
caráter otimizador das relações de troca, atribuindo às
vantagens comparativas míticas que lhes foram negadas pela
literatura econômica do século XX. Ignorando as diferenças
entre

uma

macroeconomia

microeconomia

em

estado

consolidada
infantil,

Gudin

e

uma

e

outros

apresentaram suas extrapolações desde situações particulares
que compreendem “fabricantes e vendedores de sapatos”,
“troca de tecidos por vinho” e “identidade entre economia
de uma dona de casa e gestão da economia nacional”, etc.
Nesse universo inexistente, pré selecionado e desprovido de
virtudes lúdicas os liberais brasileiros construíram “suas”
explicações econômicas, agravando com seus erros todo um
colar de adversidades. Até hoje se pode encarar ministros na
TV que declaram não ser diferente uma dona-de-casa
equilibrar suas receitas e despesas e o Estado brasileiro
equilibrar

suas

declarações, que

receitas

e

eliminar toda

despesas....Semelhantes
Macroeconomia como

conhecimento científico, depõem contra as qualidades das
escolas do país e eternizam o saber de Eugênio Gudin.
Semelhante saber não se veria eternizado, pois, pelo
debate acadêmico mas pela ação de certa esfera policial. A
vitória do liberalismo sobre o marxismo no Brasil é a vitória da
polícia contra o movimento estudantil. Esta afirmação é
puramente de ordem observativa, não contendo qualquer
elemento emocional. A assumir uma postura liberal os
proprietários não manifestavam qualquer interesse intelectual
na sedimentação desta doutrina, mas podiam utilizá-la de
pronto para identificar outras concepções e lançar contra
elas a ação da polícia. A associação entre liberalismo e ódio
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de classe é um dos traços característicos da então vida
política brasileira. Talvez pelo fato da classe proprietária de
escravos no Império haver assumido como seu escudo a
ideologia liberal.
Nesse sentido, pode-se compreender uma atitude
arguta, a favor da industrialização, da parte de liberais sociais
ou nacionais, como JK e Paes de Almeida; ou ainda de socialnacionais, como Monteiro Lobato, Santiago Dantas ou
Brochado da Rocha. De liberais de direita, como Roberto
Campos. No entanto, é difícil entender como uma posição
que tenta se alicerçar em algum conhecimento científico da
realidade a simples negação do movimento industrializador,
ainda que induzido. Nesse caso, é-se obrigado a reconhecer
no miolo desta concepção liberal de velho tipo ao estilo de
Gudin e outros, a malícia de classe do proprietário de
escravos, desafeito a toda mudança, a espreitar o exclusivo
de seus interesses imediatos. Por mais renovadas que se façam
semelhantes heranças sociais, elas revestem visivelmente o
conteúdo do velho do mais conservador.
Cabe, contudo, reconhecer que o grosso das classes
dominantes

do

país

adotavam

“e

ainda

adotam”

semelhantes pontos de vista. O pensamento conservador, sob
uma fachada liberal, não era, ainda é. Tem-se constituído na
forma corrente nas elites socioeconômicas do país verem o
mundo, perfeitamente aceitada a perenidade da Divisão
Internacional do Trabalho e a exclusão quanto aos frutos da
renda

da

maioria

da

população,

trabalhadora

ou

assemelhada.
Outro mito corrente do liberalismo econômico é aquele
que atribui ao capital a condição de um fator de produção
independente e, portanto isolável no processo produtivo. Os
liberais não atribuem qualquer papel à compulsão para o
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trabalho. Para eles, a servidão, a escravidão, a pilhagem, são
acidentes

históricos.

Não

podendo,

em

conseqüência,

elaborar uma teoria histórica própria de como se formou a
sociedade existente, limitam-se a copiar aqui e ali entrechos
de teorias explicativas da história que até a Revolução
Francesa haviam preferido ignorar como “coisa de párocos”.
Conseqüentemente, o caráter dual do mundo (riqueza e
pobreza; mais industrializado e menos industrializado; etc.),
que está conectado pelo pseudo-lugar do mercado mundial,
é negado pelas doutrinas liberais, que assumem uma postura
narcísea: só vêem a si próprios.
Ao apertar-se da diferença a explicação liberal nega a
si própria, reduzindo-se a mera apologia. Ao explicar a parte e
buscar reconhece-la com o todo, a doutrina liberal abandona
as premissas de um ver científico. Estas questões não
chegaram sequer a ser colocadas ou discutidas pelo
liberalismo local nos últimos setenta anos. Seu ciclo verifica-se
a ver sido a recusa do impacto da crise de 1929-32, e a
elaboração

no

campo

político

prático

de

sucessivas

tentativas de golpe de estado para remover o varguismo,
que, de fato, havia se apresentado como uma reforma
possível do poder liberal. Estas tentativas (1932; 1934; 1937;
1945; 1954; 1955; 1957; 1958; 1961) culminaram no golpe de
1964, episódio cuja dimensão está bem viva na memória
nacional.
Daí pode-se compreender que o liberalismo econômico,
enquanto doutrina a ser aplicada na prática dominante do
Estado,

pude-se

apenas

materializar

os

interesses

já

estabelecidos, (1) administrando por políticas econômicas
uma concorrência desleal contra grupos e empresas exitosos
na situação política anterior; (2) justificando nos meios
midiáticos

qualquer

tipo

de

prática

necessária

ao
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enriquecimento dos perdedores na situação anterior, e que
expressavam obviamente o conservador, o velho.
Suas dimensões eclética e apologética tornaram-se
portanto, suas partes principais. O uso dos dinheiros públicos, o
aumento dos impostos; a redução dos salários reais, os déficits
orçamentários; etc.; serão no pós-64 apresentados como
meios necessários à ampliação da liberdade econômica. Daí
que pensadores como Gudin, Bulhões e Campos ajam sido
elevados

ao patamar de gênios, justamente porque a

vacuidade de suas formulações se prestavam à prática
confusa

das

políticas

dos

revanchistas

e

inimigos

da

industrialização, ainda na véspera. Contudo, chegados agora
ao poder (1964) precisam enxergar a economia real e
administrar em conjunto suas práticas diferente.
Na situação de quem se encontra no poder, não
podiam escapar no fato de que, ou sustentavam um certo
grau de industrialização, ou seriam dali apeados. Gudin por
certo preferiria a última opção e foi isso que se deu com
Castelo Branco, Bulhões e Roberto Campos. Aliado a
Adhemar de Barros, à FIESP e ao grupo de Delfim Netto, o
general Costa e Silva fixou uma data para que aqueles se
fossem. Verificou-se na prática que é melhor produzir algum
tipo de produto industrial, com uma mão-de-obra de custo
social zero, do que nada produzir. Não seria possível tomar
milhões de desempregados das fábricas e colocá-los em
fazendas, para produzir café e cacau a preços comerciais
cadentes, e ainda assim, lograr encontrar compradores.
A depressão do comércio internacional regional não foi
inventada por JK ou pelas teorias da CEPAL. Elas simplesmente
se deu pelo estímulo à competição entre ofertadores
crescentes – talvez um dos casos das economias externas
desinteressantes de estudar para Jacob Vinner .
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É-se obrigado a entender que um certo número de
países formam os preços, de acordo com seus interesses e que
– por coincidência? – tais países se tornam ricos. Portanto, um
dos traços mais característicos do liberalismo econômico é
que ele se constitui uma doutrina para o deleite de
colonizados, enquanto os produtores de tal doutrina preferem
guiar-se

no

comprovados

dia-a-dia
do

pelos

preceitos

mercantilismo,

no

estilo

historicamente
de

Charles

d’Avenant e do protecionismo de Mainolesco37.
Destaca diante desta pobreza conceitual da própria
fonte que o pensamento liberal livre-cambista, além de
matéria colonial, tem necessariamente pernas curtas. A partir
de inverter suas hipóteses quanto a causa e efeito, já não
restará muito ao “teórico” sobre o que teorizar. Mas esta
fraqueza do liberalismo permite a reexplicação completa do
problema do comércio exterior, desde o ponto de vista dos
estruturalistas, com a teoria da deterioração dos termos de
troca (Myrdal; Nurkese; Singer; Prebisch; A Lewis; Celso Furtado
e outros). A observação de uma fraca elasticidade preço da
procura permite ao estruturalismo debater os efeitos do
comércio mundial sem rejeitar o todo de sua teoria. Em seu
esforço para salvar o mundo dos liberais, o estruturalismo
enquanto

enfoque

teórico

devia

fazer-lhe

inúmeras

concessões que não poderiam ser secundadas pela teoria
marxista do comércio internacional. Nesse sentido, uma vez
mais, como representante da Economia Política marxista o
PCB podia negar-se a fazer todas aquelas “concessões
realistas” de política econômica que reduziriam suas propostas
de mudança a nada.
Georg List (1789-1846) a seu tempo observou que “a
teoria seria perfeitamente verdadeira....na hipótese que todas
as nações observassem entre si os princípios do livre comércio”
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Economia

64
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Conjecturas, portanto, de um Estado de ações puras no
comércio. O marxismo econômico contrapôs a tal faz de
conta coletivo a observação amarga tirada dos fatos, que o
mais rico tenha condições políticas de extrair mais-trabalho
nas trocas do que sede em troca, se apropriando da maior
parte ou até da totalidade dos ganhos eventuais de custos
comparativos

decorrentes

de

quaisquer

processos

de

especialização.38 Da mesma maneira que uma classe toma
de outra classe, uma nação toma de outra nação (vide
Miséria da Filosofia, págs. 210-213).
A agudeza da tese marxista não permite a construção
de variantes interpretativas no estilo das teses estruturalistas,
mas não impede a convergência de interesses políticos,
ocorrida

no

plano

político,

entre

o

movimento

dos

trabalhadores e outros movimentos sociais, representados nas
teses estruturalista. Esta convergência de interesses permite a
convivência quase fraternal entre a teoria da deterioração
dos termos de troca e a teoria da troca desigual. Seja o
fenômeno

das

perdas

conjuntural

ou

estrutural,

evidentemente devem-se unir numa ação comum todos os
que se identificam contra tais perdas.
Passado quase meio século daquela luta política, o
vigor da teoria da troca desigual se mantêm com atualidade.
Trocar mais-trabalho local por menos-trabalho externo tornouse uma evidência de até de aceitação acadêmica, para
compreender a estrutura perversa do mercado mundial, que
aperfeiçoa desde ai a submissão política e conduz em
seguida

ao

agravamento

da

troca

desigual.

Deve-se

reconhecer que esta percepção estava embutida no tipo de
crítica ao comércio exterior e à industrialização, feita pelo PCB
nos anos 50 e 60 e que obviamente levava o pensamento
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burguês

(e

não

apenas

liberal)

a

encarar

a

citada

organização como radical. Este lugar de radicalidade não
satisfazia os aliados do PCB que, em contraposição, exigiam
dele um discurso dele de políticas econômicas alinhados com
as posições da chamada burguesia nacional. Como se sabe,
o PCB, na

totalidade da conjuntura, não foi capaz de

satisfazer estas exigências, servindo de núcleo, aqui e ali,
contra a mobilização contra JK ou Goulart, o exemplo do
Plano Trienal, logo abandonado pelo PCB, que preferiu a ele
desencadear forte oposição sindical, é característico. Depois
do golpe de 1964 a direção do PCB faria autocrítica por não
haver apoiado as políticas econômicas de Goulart, mas a
importância desta autocrítica é menor, porque a direção que
a fez não é a mesma que participou daqueles eventos.
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1

Mestre em História Econômica (DH – FFLCH-USP). Professor da UFPR.
Que acabou sendo adotada no governo Quadros, com a portaria da SUMOC de
nº 204 de 1961.
3 Pode-se observar, quanto à difusão desigual das ideologias ou sistemas, a
veracidade do argumento de Dilthey, que comenta a difusão concorrente no
tempo do hegelianisno e de seu mais famoso fruto, o marxismo.
4 O mais notório e fecundo desses estudos é o de Caio Prado Jr. Evolução Política
do Brasil que seria complementado por estudos posteriores.
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5 Citado por Michel Löwy, O Marxismo na América Latina, op.cit., pág. 11. Na
verdade, o artigo foi escrito por Engels, tendo um caráter de “jornalismo pago”; no
entanto, o prestígio alcançado mais tarde por seus autores levou à crítica da
suposta obra jornalística de Marx, por ser, certamente, a de ponto mais fraco (e
mais suscetível de ser atacada por seus desafetos).
6 Particularmente porque o próprio Marx jamais teve qualquer interesse em
“estender” suas teorias a Continentes diversos ou a uma “universalidade”. Veja-se a
propósito Rubem César Fernandes. Dilemas do Socialismo: a Controvérsia entre
Marx, Engels e os Populistas Russos. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982.
7 Esta é a explicação de toda uma historiografia que trata desse período, da qual
podemos destacar o livro de Boris Fausto A Revolução de 30: Historiografia e
História, como um dos artífices. Nesse sentido, “populismo” abarca qualquer
corrente, de origem rousseaunista ou romântica, que atribua uma centralidade ao
povo ou aos seus servidores, contrariando a tradição social-democrata posterior.
8 Que foram duramente atacados no VII Congresso da III Internacional, como
principais empecilhos ao crescimento dos Partidos Comunistas no Ocidente. Os PCs
passam, então, a abandonar a posição de “classe contra classe” e tentaram a
saída das frentes populares. Sobre estes elementos ver Marcos Del Roio. A Classe
Operária na Revolução Burguesa. Belo Horizonte, Oficina do Livro, 1990.
9 Esta é uma concepção diferente da mais difundida na literatura. Bielschowsky,
por exemplo, dividiu as correntes de pensamento por categorias (neoliberais,
nacionalistas, desenvolvimentistas, etc.) de uma maneira que leva a crer que não
houve aproximações teóricas entre elas e o PCB, muito pelo contrário; dado o
caráter não analítico das formulações teóricas dos pecebistas que este autor
procura demonstrar, sendo ele um dentre vários outros, que tem esta mesma visão,
totalmente diferente da desenvolvida neste texto.
10 “No livro terceiro d’O Capital, Marx analisa a acumulação do ponto de vista da
distribuição da mais-valia e do capital. Nas etapas iniciais de desenvolvimento, a
base da acumulação está na concentração do capital. Em etapas posteriores, a
centralização é o método predominante, pelo qual é organizado o uso cada vez
maior de capital. Isso pressupõe um avançado sistema de crédito. Em
conseqüência disso, cria-se uma divergência entre a acumulação do capital na
produção e a acumulação do capital no sistema financeiro. É essa a base do
“capital fictício” e pode levar à intensificação das crises econômicas, quando a
acumulação deixa de superar os obstáculos da expansão da produção de maisvalia. Além disso, a centralização do capital e o ritmo desigual da própria
acumulação associam-se ao desenvolvimento desigual das economias e das
sociedades. Assim sendo, o processo de acumulação não é apenas um processo
econômico, mas compreende também o desenvolvimento geral das relações
sociais, o que inclui, por exemplo, outros aspectos do colonialismo, do imperialismo
e as diversas e sempre transformadas funções do Estado”. Dicionário do
Pensamento Marxista, página 1.
11 Para Celso Furtado a fonte dos desequilíbrios é o fato de “existir, assim, no setor
primário da economia brasileira, um mecanismo de ampliação dos desequilíbrios
provenientes do exterior. Essa observação põe mais uma vez em evidência as
enormes dificuldades com que se depara uma economia como a brasileira para
lograr um mínimo de estabilidade no seu nível geral de preços. Pretender alcançar
essa estabilidade, sem ter em conta a natureza e as dimensões do problema, pode
ser totalmente contraproducente do ponto de vista do crescimento da economia.
E, numa economia de grandes potencialidades e de baixo grau de
desenvolvimento, a ultima coisa a sacrificar deve ser o ritmo de seu crescimento.”
Formação Econômica do Brasil, pág. 232.
12 Refiro-me à concepção leninista e pecebista.
13 “A distribuição de salários e lucros é resultado das relações de produção. Os
salários são adiantados como uma pré-condição da produção, e os lucros, como
forma da mais-valia na troca, são o resultado da produção, ela própria um conflito
entre o capital e o trabalho no processo de trabalho. Conseqüentemente, as
relações de distribuição sob o capitalismo não devem ser vistas primordialmente
como um conflito entre as duas classes sobre as parcelas que lhes cabem de um
produto líquido, mas como o resultado de um conflito na produção, no qual as
classes não estão situadas simetricamente.” Dicionário do Pensamento Marxista,
pág. 111.
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Para Celso Furtado, “está estatisticamente demonstrado que o desenvolvimento
implica desconcentração de renda. (...) não há dúvida alguma de que o
desenvolvimento exige e provoca essa redistribuição. Todavia, há fatores
institucionais que podem impedir ou pelo menos entorpecer o desenvolvimento,
atuando no sentido de manter a concentração de renda. Em alguns países da
América Latina o regime de propriedade da terra é reconhecidamente um desses
fatores institucionais. A concentração da renda resultante da concentração da
propriedade da terra é prejudicial ao desenvolvimento porque propicia o
surgimento de estruturas sociais desligadas do processo produtivo e inclinadas a
altos padrões de consumo.” Perspectiva da Economia Brasileira, pág.49. É
evidente, pois, que também para Furtado “desenvolvimento” e “industrialização”
não são sinônimos.
15 Segundo Relatório Britânico das Indústrias, de 1963.
16Ver a esse respeito o livro de Aristóteles Moura: Capitais estrangeiros no Brasil.
17 Cumpre observar que os economistas clássicos chamavam a atenção para o
fato de que, no longo prazo, o preço dos produtos primários deveria elevar-se mais
que os produtos industrializados. Tal não se deu devido às manobras oligopolistas
das metrópoles no mercado mundial.
18 Essas discussões, bem como os itens elencados acima, estavam presentes na
imprensa partidária, como podemos observar nesses artigos de Novos Rumos: Luiz
Carlos Prestes, A reforma cambial de Jânio Quadros beneficia os trustes e sacrifica
o povo (nº 109, de 7-13 de abril de 1961); Reverso da Medalha: “Funding” aumenta
a exploração ianque (nº 118, de 9-15 de junho de 61); Livre empresa dos EUA é só
para uso externo (nº 142, 27/10 a 02/11 de 61); Empresas estrangeiras são
prejudiciais ao Brasil (nº 170, 18-24/05 de 62); Acordo de investimentos com os
Estados Unidos põe por terra a soberania nacional (no. 184 24-30 de ago. 62); Brasil Estados Unidos: chega de saque e submissão (nº 201, de 21-27/12 de 62);
Manchete: Forças nacionalistas mobilizam todo o povo para a luta contra a
política do FMI e pelas Reformas de Base (nº 218, 26-30/04 de 63); Josué Almeida,
Uma análise marxista da inflação (nº 242, 11-17/10 de 63).
19Eugênio Gudin, Digesto Econômico, São Paulo, abr-mai. 1951, pág. 29.
20Idem, pág. 35. É evidente que Gudin confundia “capitalismo de Estado” e
“socialismo”.
21 Eugênio Gudin, “O desenvolvimento do capital estrangeiro”, Digesto Econômico,
São Paulo, jun-jul. 1962, pág.125. Gudin não explica como a unicidade do ciclo do
capital industrial atribuiria movimento anticíclico ao capital da metrópole
exportado.
22“Diz-se que o Estado deve, em tempo de inflação, intervir no mercado de
trabalho para restabelecer o poder de compra dos salários, reduzidos pela alta dos
preços. Mas tal intervenção é inteiramente supérflua. Ela se processa
automaticamente pelo próprio mecanismo do mercado. O que faz subir os preços
e o custo de vida é a inflação, senão intensificação da procura de tudo, inclusive
do trabalho, que passa a ser disputado pelos próprios empregadores, uns contra os
outros, a preços de leilão? Inflação é sinônimo de hiperemprego.” Eugênio Gudin,
“Salário Mínimo”, Digesto Econômico, São Paulo, dez. 1954, pág.7
23“Em um país como o Brasil a população é escassa em relação à terra, o indivíduo
que dispuser dos quatro primeiros predicados (supra-assinalados) não terá
nenhuma dificuldade em se apropriar do quinto, isto é, em se tornar proprietário da
terra. Aí estão os Schimidt, os Lunardelli e outros, inversamente, se se proporcionar a
posse da terra ao homem do campo que não tem saúde, que não sabe ler, que
não sabe semear, cultivar, fertilizar, combater as pragas, etc., e que não dispõe de
crédito, ele não terá outra solução senão a de vender a terra que recebeu.” E.
Gudin, “Preliminares sobre a reforma agrária”, Digesto Econômico, São Paulo, novdez, 1961, pág. 69. Observe-se que Gudin cita em seu exemplo nomes de pessoas
da Nova Imigração, ou seja, implicitamente lhes atribui um conhecimento do que
fazer no Brasil que falta aos que aqui já estavam. Há, pois, um “Jeca Tatu” implícito
na sua leitura liberal.
24Programa do V Congresso do PCB, PCB: Vinte anos de política, op. cit., pág. 4041.
25Elias Chaves Neto, “O Espectro da Crise”, Revista Brasiliense, no. 17 abril-junho de
1958, pág. 8.
26PCB: vinte anos de política, op. cit., pág. 54.
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27Elias Chaves Neto, op. cit., págs. 6 e 7. Boa parte destes comentários estão,
provavelmente, baseados nos estudos de Aristóteles Moura que em seu livro,
editado no ano seguinte a este artigo, intitulado Capitais estrangeiros no Brasil,
constitui o principal esforço de um teórico pecebista em reunir e sistematizar
informações e argumentos contrários à absorção de capitais estrangeiros no país.
A questão das remessas é central no roteiro do livro, principalmente nos seus
capítulos VI e VII.
28PCB: Vinte anos de política, op. cit., pág. 55.
29Idem, pág. 56-57.
30 Revista Brasiliense, nº 17, abril-junho de 1958, pág. 67-70.
31 Celso Furtado. Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1966, pág. 45.
32 Celso Furtado, Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, op.cit.,
pág. 54.
33 Veja a propósito a Resolução Política do V Congresso de 1960.
34 Vide Geraldo Antonio Reis, O antidesenvolvimento de Bulhões, Dissertação de
Mestrado, DH-USP, 1995. (mimeo)
35 Vide Dudley Dillard. The Economics of John Maynard Keynes. The Theory of a
Monetary Economy. Prentice-Hall Inc., 1948.
36 Se é que cabe tratar “burguesia nacional” como camada socioeconômica. Para
Lênin, não.
37 Ver a propósito Michael Mainolesco, Theorie du Protecionisme et de l’echange
international, 1925.
38 Para uma interpretação atual e pedagógica do tema, veja-se Arghiri Emmanuel,
A Troca Desigual, 2 volumes, Biblioteca de Economia Contemporânea, Editorial
Estampa, Lisboa, 1973
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Notas sobre o método de O Capital1
Vitor Eduardo Schincariol2
A proposta do artigo é discutir o método de construção
e exposição de O Capital. Procura-se evidenciar como Marx
constrói

dialeticamente

a

“passagem

do

abstrato

ao

concreto”, onde o concreto vai surgindo como o processo de
síntese enriquecedora, de modo que o capítulo mais à frente
contém em si, pressupostos, os capítulos anteriores, e os
anteriores são como degraus que antecipam a aproximação
com o concreto, mas não o concreto “bruto” e sim o
concreto trabalhado pela reflexão. Todavia a abordagem
não apenas enfatiza o aspecto “abstrato/concreto” da
dialética.

Sua

riqueza

não

se

esgota

na

relação

abstrato/concreto, mas envolve uma série de relações –
singular e o abstrato, o fenômeno e a essência, o histórico e o
lógico, o conteúdo e a forma – que devem necessariamente
aparecer na exposição de um comentário sobre o método de
Marx. Conclui-se com a atualidade da proposta de enfoque
de Marx, que mostra a necessidade, pela mudança histórica
dos sistemas econômicos – do “real” propriamente dito – da
formulação

de

novas

categorias

econômicas,

o

que

demonstra (1) o caráter histórico da economia política, tal
como assinalava Engels, (2) seu caráter de ciência e (3) de
arma para a luta de classes.

O método de “por onde começar” o estudo do “todo”
Marx o explicita em “Para a Crítica da Economia Política”. O
método “correto” não deve, escreve, partir simplesmente do
real e do concreto, “pressuposição prévia e efetiva”. Por
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exemplo, na economia, não se começaria pela população,
apesar de a população ser mesmo a “base e sujeito do ato
social de produção como um todo”.

3

O método correto seria

abordar desde o início “certo número de relações gerais e
abstratas que são determinantes, tais como a divisão do
trabalho, do dinheiro, o valor etc.” (p.39). Assim, “esses
elementos isolados, uma vez mais ou menos fixados e
abstraídos, dão origem aos sistemas econômicos [grifo meu],
que se elevam do simples, tal como trabalho, divisão do
trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca
entre as nações e o mercado mundial.”
O movimento é então aquele onde se parte do
concreto bruto, do mundo real, do empírico, para um
reordenamento abstrato que re-trabalha o concreto. Como
põe Marx, o concreto deve reaparecer como processo de
síntese. Tal reordenamento visa recompor de início os
aspectos determinantes da realidade analisada, e não os
acessórios, os secundários. Ou, como escreve Rosenthal, “o
concreto é reproduzido sobre uma base mais profunda; ele é
enriquecido pelos resultados que obtivemos pela força da
abstração” (Problemes..., p.345).
Na sociedade burguesa, essa abordagem se torna
ainda mais discrepante com o método “tradicional”. Não é
pela agricultura que o estudo deve principiar, ou pela
população, que são à primeira vista os dois “fatores de
produção” através dos quais existe a própria manutenção
material da sociedade. Como Marx diz, “Na sociedade
burguesa acontece o contrário. A agricultura transforma-se
mais e mais em simples ramos da indústria e é dominada
completamente pelo capital” (Para a Crítica..., p.45). Assim,
na sociedade do capital, o capital “deve constituir o ponto
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inicial e o ponto final e ser desenvolvido antes da propriedade
da terra”.
Nisso reside a importância fundamental do capítulo 1.
Toda sua complexidade e riqueza, os objetivos de perscrutar a
essencialidade mais abstrata do sistema, não podem ser todos
comentados no âmbito deste trabalho; limita-se a algumas
indicações fundamentais. Como próprio capítulo inicial, seu
nível de generalização é o mais elevado, e ele deve abordar
inicialmente o que há de mais significativo, o que há de mais
determinante e mais geral, na sociedade burguesa: a
mercadoria. “A riqueza das sociedades onde rege

a

produção capitalista configura-se em ‘imensa acumulação
de mercadorias’, e a mercadoria, isoladamente considerada,
é a forma elementar dessa riqueza. Por isso nossa investigação
começa com [sua análise].”

4

Tal como coloca Rosenthal,

trata-se da abstração limite, “impossível de ultrapassar no
estudo desse modo de produção.” 5
Inicia destacando o duplo caráter da mercadoria no
capitalismo, dotada de valor de uso e valor de troca ao
mesmo tempo, conceitos que identificam a relação dialética
do concreto e do abstrato. Elas têm seu caráter concreto, que
é o fato de que são produzidos de um determinado modo,
por um produtor específico. Porém, são frutos todos do
trabalho, “trabalho humano abstrato”. “Como valores-de-uso,
as mercadorias são, antes de mais nada, de qualidade
diferente; como valores de troca, só podem diferir na
quantidade, não contendo, portanto, nenhum átomo de valor
de uso (p.59). (...) Ao desaparecer o caráter útil dos produtos
do trabalho, também desaparece o caráter útil dos trabalhos
neles corporificados; desvanecem-se, portanto, as diferentes
formas de trabalho concreto, elas não mais se distinguem
umas das outras, mas reduzem-se, todas, a uma única espécie
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de trabalho, o trabalho humano abstrato.” (p.60). A dialética
valor de uso e valor de troca expressa a interdependência,
entre os produtores, e as relações sociais subjacentes ao
capitalismo. “Eis porque todos os frutos do trabalho ganham a
forma de valor, e é nesse sentido que Marx caracteriza o valor
como a forma mais abstrata da riqueza burguesa.” 6
Cada um dos produtores produz para si mesmo, tendo
em vista o lucro; porém só podem colocar seus produtos no
mercado, ou seja, dependem dos outros produtores. O valor
de uso indica sua produção por um determinado produtor
específico, que pelo contrário apenas produz tendo em vista
o valor de troca. Quanto mais específica é a produção, mais
se

acentua o caráter social

dessa própria produção.

Produtores de TV podem tanto vender como utilizar sua TV
produzida. Pelo contrário, produtores de tomadas de TV não
podem se valer delas, tendo necessariamente de realizá-las
no mercado etc.. Com isso se acentua o caráter social e
dialético da produção, e o caráter de trabalho abstrato
presente em todas as mercadorias.
No encontro dos compradores e vendedores no
mercado, que termina por aparecer como encontro dos
próprios produtos, a relação somente pode deixar de ser uma
relação

fetichista,

quando

a produção

anárquica, de

produtores independentes, for substituída pela produção
racionalmente planificada. “A estrutura do processo vital da
sociedade, do processo de produção material, só pode
desprender-se do seu viés nebuloso e místico no dia em que
for obra de homens livremente associados, submetida a seu
controle consciente e planejado.” (V.I, p.101).
Neste momento inicial da exposição, não há o trabalho
assalariado, nem a mais-valia, nem a taxa de mais-valia etc..
O que interessa é a análise determinante da mercadoria e do
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valor.

É

necessário

colocar

que

“Marx

rejeita

todas

circunstâncias acessórias que obscurecem a definição de
valor pelo trabalho [grifo meu], e coloca esta definição como
uma lei, com uma tendência objetiva”.

7

Ainda, o valor pode

existir sem a mais-valia, sem o preço de produção, mas o não
o oposto. Como colocado, na passagem do abstrato ao
concreto, deve-se caminhar para mais perto do real, do
capital como ele aparece mesmo. Assim, deve-se deixar claro
que, como assinalado em sala, não se trata de um “pulo” dos
volumes I e II, que seriam “os abstratos”, para o livro III, onde
de fato ilustrar-se-ia o processo de produção global “na
prática”. A exposição caminha gradualmente, e não em
sobressaltos abruptos.
Apreendida a categoria fundamental de valor, passa-se
ao processo de acumulação.
Marx adverte que o processo de acumulação de
capital no livro I não é também, por sua vez, mais que um
estudo

abstrato,

apesar

de

incomparavelmente

mais

concreto que a categoria de valor. Isso porque: 1. o processo
real de acumulação de capital deve passar pela circulação
do capital, que ainda não é considerada. 2. o processo de
acumulação não implica que o capitalista se aproprie
integralmente da mais-valia criada, e sim que ele a divida
com outros capitalistas, onde ela se reparte em diferentes
partes (além do lucro, juro, lucro comercial, renda da terra
etc..). Ali, Marx desmistifica a esfera da circulação como
esfera de produção de valor, para deslocar a criação do
valor e do trabalho excedente na própria esfera de produção,
truísmo por muito tempo ignorado, e que volta e meia
reaparece sub-repticiamente. “É, portanto, impossível que o
produtor de mercadorias, fora da esfera de circulação, sem
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entrar em contato com outros produtores de mercadorias,
consiga expandir um valor; transforme, portanto, dinheiro ou
mercadoria em capital” (Capital V.I, p.196).
A acumulação se dá pela extração do mais-trabalho.
Daí a relação da compra e venda da força de trabalho ser a
determinante, porque é a relação entre os produtores da
riqueza, do valor, e os apropriadores dela. A dialética
essência/aparência é fundamental; aqui o trabalho parece
ser remunerado por aquilo que realmente contribui para a
produção. De fato, se assim fosse, não haveria mais-trabalho.
Porém, a essência do processo difere da aparência: o
trabalho recebe como remuneração o valor da força-detrabalho, e não o valor de seu próprio “trabalho”. “O valor da
força de trabalho e o valor
trabalho

são,

portanto,

que ela cria no processo de

duas

magnitudes

distintas.

O

capitalista tinha em vista esta diferença de valor quando
comprou a força de trabalho. (...) A mais-valia se origina de
um

excedente

quantitativo

de

trabalho,

da

duração

prolongada do mesmo processo de trabalho, tanto no
processo de produção de fios, quanto no processo de
produção de artigos de ourivesaria” (V.I, p.227-231).
Trata-se então de estudar a maneira pela qual se dá a
exploração do trabalho no capitalismo: a obtenção de maisvalia. A distinção entre capital variável e constante marca a
diferenciação da teoria de Marx em relação às teorias
burguesas. O capital constante – máquinas, prédios, matériasprimas – não podem criar valor. Repassam seu valor à
mercadoria, pelo “fogo vivo” do trabalho. O pagamento da
mão-de-obra constitui o capital variável, isto é, paga-se o
valor da força de trabalho, mas se vende, concretizado na
mercadoria, o valor de todo o trabalho desempenhado pelos
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assalariados. O salário é, assim, um “capital” através do qual
se obtém mais capital – ou capital “variável”, portanto.
Dois são os modos de extração da mais-valia: a
extração da mais-valia absoluta e a extração da mais-valia
relativa. De modo geral, a extração da mais-valia absoluta se
dá pela extensão da jornada de trabalho, mantendo-se o
salário sem alteração, ou pelo menos aumentando-se a
jornada de trabalho numa magnitude maior do que a
remuneração pelo trabalho. Tal modo de exploração do
trabalho, no entanto, envolve limites físicos por exemplo, e não
é o modo principal pelo qual se orienta o capital, não
obstante não abdicar dele. A mais-valia relativa envolve um
processo de extração do excedente mais complexo, que não
se refere ao tempo propriamente dito mas sim, por exemplo, à
velocidade, ao ritmo do trabalho. A aceleração do ritmo do
trabalho produz mais valores de uso num mesmo período de
tempo, isto é: com o mesmo salário recebido, o trabalhador
produz mais valores de uso para seu patrão.
Isto interessa diretamente ao capitalista por dois
motivos principais: 1. na medida em que mais valores de uso
são produzidos com o mesmo tempo de dispêndio de
trabalho, pode-se baratear o valor das mercadorias. Na
medida em que o barateamento generalizado não se dá
pelas empresas concorrentes, estas mercadorias podem
então ser vendidas pelo preço médio, pelas empresas que
conseguiram barateá-las, conseguindo-se um lucro adicional.
2. também há o interesse em vender as mercadorias abaixo
de seu preço, derrotando a concorrência, conquistando
mercados etc..
Neste momento da exposição, “...a categoria de taxa
de mais-valia exprime os traços reais sob uma forma pura,
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depurada, e permite assim julgar o grau real de exploração
do trabalho pelo capital. A taxa de mais-valia exprime a
relação entre o capital variável e a mais-valia. (...) É por isso
que Marx estuda a taxa de mais-valia antes da taxa de lucro,
forma mais concreta, que compreende o degrau real de
exploração dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que a
essência da taxa de lucro” 8. A taxa de lucro aparecerá
desenvolvida de modo pleno apenas no livro III, sendo a
relação estabelecida entre a mais-valia obtida e todo o
capital, não apenas o salário.
Porém, não é a exploração do trabalho, por si mesma,
o fim do sistema capitalista, mas sim o aumento da produção
e a realização de mais lucros, através do processo de
acumulação. O estudo do processo de transformação da
mais-valia em capital é assim um momento “adiante” da
exposição, que cada vez quer-se mais próximo do que
efetivamente ocorre. “A conversão de uma soma de dinheiro
em meios de produção e força de trabalho é o primeiro passo
dado por uma quantidade de valor que vai exercer a função
de capital. Essa conversão ocorre no mercado, na esfera da
circulação. (...) Doravante, pressupomos que o capital realiza
normalmente

seu

processo

de

circulação.

A

análise

pormenorizada desse processo ficará para o livro segundo”
(V.I, p.657). A acumulação é, assim, a conversão da maisvalia, isto é, do produto excedente, em meios de produção
e/ou trabalho adicionais, de modo a aumentar a produção e
quantia absoluta de mais-valia. Marx estabelece aqui a
diferenciação entre a reprodução simples (1) e a reprodução
ampliada (2), esta onde se dá a acumulação, e que são
nada mais que (1) o processo de reprodução que, num
período de um ano por exemplo, recomeça a partir da
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mesma base material não aumentada, e (2) processo onde se
dá a acumulação de mais-valia. “De um ponto de vista
concreto, a acumulação não passa de reprodução do
capital que cresce progressivamente” (V.I, p.679).
O

capítulo

XXIII,

“A

lei

geral

da

acumulação

capitalista”, é o próximo “degrau” a elevar-se ao concreto
pensado. Poder-se-ia mesmo dizer que a partir deste capítulo
a análise não está mais restrita ao interior da fábrica, ao
processo produtivo propriamente dito, ao lugar “privado”.
Aqui o “público” já aparece, sob a forma da relação entre a
taxa de acumulação e os salários. Aqui ele depende ainda do
que ocorre no interior da fábrica, é certo, mas já está
presente. Trata-se de estudar “a influência que o aumento do
capital tem sobre a sorte da classe trabalhadora” (V.I, p.715).
O

primeiro

item

esclarece

que,

não

se

alterando

a

composição orgânica do capital, a procura por trabalho
aumenta com a acumulação. Isto porque pode haver
acumulação, porém apenas em meios de produção, se a
composição do capital se altera positivamente. Marx mostra o
mecanismo geral que há entre a acumulação e salário, de
modo que o salário é sempre estabelecido num patamar que
não impeça a acumulação no longo prazo. Se os salários
crescem, a acumulação diminui, a demanda por trabalho
arrefece e os salários tornam a descer. Marx trabalha aqui a
simples relação de oferta e demanda. “A elevação do
trabalho fica confinada em limites que mantém intactos os
fundamentos

do

sistema

capitalista

e

asseguram

sua

reprodução em escala crescente” (V.I, p.724).
Depois, consideram-se os efeitos da centralização do
capital, e como ele propicia condições para que haja um
constante aumento da composição técnica, o que leva o
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capital a “atrair, relativamente a sua grandeza, cada vez
menos trabalhadores”. Deduz-se daí a importante lei geral da
acumulação, da produção da população relativa, que é a
própria lei da população do capitalismo. A lei da população
desloca o fator determinante do salário e da população
excedente da taxa de reprodução dos próprios trabalhadores
- como queria Malthus e outros - para a própria acumulação:

Essa acumulação crescente e a própria centralização
causam novas mudanças na composição do capital ou
nova redução acelerada de sua parte variável em
relação à constante. Essa redução relativa da parte
variável do capital, acelerada com o aumento do capital
global, e que é mais rápida do que este aumento,
assume, por outro lado, a aparência de um crescimento
absoluto da população trabalhadora muito mais rápido
do que o do capital variável ou dos meios de ocupação
desta população. Mas a verdade é que a acumulação
capitalista sempre produz, e na proporção de sua energia
e extensão, uma população supérflua relativamente, isto
é, que ultrapassa as necessidades médias da expansão
do capital, tornando-se deste modo excedente. (V.I,
p.733).

A “Ilustração da Lei Geral da Acumulação Capitalista”,
com exemplos históricos de Inglaterra e Irlanda, remete à
problematização, presente n’O Capital, entre o lógico e o
histórico. A questão coloca o problema da estruturação da
obra. Por que o capítulo sobre a acumulação original, que
descreve as origens do capitalismo na Inglaterra, está no fim
do livro I? Não era de esperar-se que, numa obra de estudo
do sistema capitalista, sua história deveria estar no início?
Na verdade, uma exposição histórica não serviria aos
interesses primordiais do livro. Em O Capital prevalece a
exposição lógica porque não se trata de um livro sobre um
determinado sistema capitalista – como o capitalismo inglês –
mas sim sobre o sistema capitalista ele mesmo, tomado de
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modo abstrato e em sua pureza. A história de seu surgimento
apenas ilustra a formação do sistema na Inglaterra, que era o
país onde se estabeleceu pela primeira vez e base das
observações principais de
secundário,

no

funcionamento
desenvolvimento

objetivo
gerais.

Marx, mas cujo
de

Trata-se,

histórico

do

apreender
sim,

de

sistema,

interesse é

suas

leis

de

refletir

não

o

mas

refleti-lo

logicamente nos conceitos.
Isso não significa que o método histórico seja alheio ao
lógico. Na verdade, o lógico contém o histórico, mas
depurando-o de seus aspectos secundários, menores, de vaie-vem, que não contém o essencial. O lógico retira da
exposição histórica os elementos que não interessam ao
conhecimento profundo da matéria, e, dando ao resultado
desta operação outro “acabamento”, depura-a 9. Por isso, a
exposição histórica, neste trecho, é mera “ilustração”, e
aparece no fim da exposição. Nas palavras de Engels:
A História se desenvolve, com freqüência, aos saltos
e em ziguezagues, e seria preciso acompanhá-la
assim, em toda sua trajetória, com o que não só lhe
colheriam muitos materiais de escassa importância,
mas também se teria de romper, muitas vezes, a
ilação lógica. (...) O único método indicado era o
lógico, portanto. Mas este não é, na realidade,
senão o método histórico, despojado apenas de
sua
forma
histórica
e
das
contingências
perturbadoras. Ali onde começa a História deve
começar também a cadeia do pensamento, e o
desenvolvimento ulterior desta não será mais que a
imagem reflexa em forma abstrata e teoricamente
conseqüente da trajetória histórica, uma imagem
reflexa corrigida, mas corrigida de acordo com as
leis que a própria trajetória histórica fornece. 10

No livro primeiro, Marx estuda o processo de produção
capitalista em si mesmo, como um processo de abstração
puro e abstraindo de todas as influências secundárias dos
fatos estranhos ao processo de produção. Na vida real,
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porém, ele é completado pelo processo de circulação, e as
condições

de

produção

e

circulação

devem

ser

incrementadas pelo estudo do modo pelo qual os capitais
relacionam-se

entre

si,

suas

diferentes

magnitudes,

a

transformação do valor em preço, a existência de outras
categorias de capitalistas. Mas Marx fez abstração de tal no
primeiro tomo, a fim de elucidar os mecanismos da produção
capitalista em sua mais grande pureza.
Ali, no tomo I, a circulação intervém de modo
secundário pois o principal objeto de estudo é a produção. A
circulação é deste modo o tema do livro II. O capital sai de
sua vida interna para entrar nas qualidades da vida exterior; o
estudo da circulação indica o caráter mais concreto no
estudo. Nele intervém o “público”, a esfera do mercado,
havendo a “inversão do posto” e do “pressuposto”; antes o
processo de circulação era o pressuposto; agora, é ele quem
está em destaque, “posto”, como ressaltado pelo professor.
Com a necessidade de o capitalista realizar suas
mercadorias, ele deve relacionar-se com outros capitalistas, o
que é ilustrado pelo circuito D – M...P... – D’. De posse de
capital-dinheiro potencial, o capitalista compra mercadorias,
que pelo processo de produção ganham mais valor, seja pelo
repasse de parte do valor do capital fixo a elas, seja pelo
processo de trabalho propriamente dito. Para que sejam
vendidas e se tornem D’, a mercadoria precisa ser realizada, e
isto depende dos outros capitais.
É interessante notar que as categorias de capital fixo e
circulante, que assumem importância fundamental na parte II
do livro II, são mais concretas que a de capital constante e
principalmente de capital variável. Elas têm necessariamente
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relação com o valor de uso das mercadorias do processo de
produção. Sua distinção se dá pelas diferentes maneiras –
materialmente falando – pelas quais se incorporam no
processo produtivo. O capital fixo se incorpora no valor das
mercadorias produzidas paulatinamente; ele é pago pelo
capitalista,

mas

reincorporado

aos

poucos,

como

a

amortização de um prédio, que se dá em 100 anos por
exemplo. Já o capital circulante não é “amortizado”, ele é
incorporado de uma só vez no valor das mercadorias. Sob
esta ótica, o capital variável é circulante, pois corresponde ao
trabalho que incrementa de uma só vez, por inteiro, o valor
das matérias-primas.
Marx se debruça sobre as “metamorfoses do capital” e
seu ciclo na parte I, e no processo de rotação do capital na II.
Ali Marx

aprofunda

a

influência

que

suas

respectivas

magnitudes têm sobre o processo de valorização, de
conservação do valor, abordagem que reflete, mais uma vez,
a postura do caminho do “abstrato ao concreto”. O caminho
para o concreto pensado fica, porém, ainda mais elevado ao
considerar-se o processo de circulação de todo o capital
social. Este é o “momento”, em O Capital, do capítulo que a
nosso grupo foi conferido na seqüência dos seminários.
Ali, coube considerar em conjunto a rotação e o ciclo
das metamorfoses de todos os capitais em conjunto. Se por
um lado é verdade que o nível de abstração adotado é
ainda muito grande – há apenas duas classes sociais, não há
Estado, não há incremento técnico etc. etc. – esse momento
do estudo já é mais concreto porque se trata já do encontro
dos capitais, o que efetivamente ocorre no mundo real. E
mais. Neste encontro, amiúde problemático, se dá a chance
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de ocorrer a crise. Isto é, o tema da crise, que já era
considerado como uma possibilidade mesma do caráter
duplo de valor de uso e troca das mercadorias, surge agora
de

modo

mais

acabado

“macroeconômica”

(se

se

e

global.

permite

Sua
a

possibilidade

expressão...),

é

demonstrada pelo fato de que a proporcionalidade da
compra e venda entre os dois departamentos, tanto na
reprodução simples quanto na ampliada, está na verdade
sujeita a muitas desproporções. A demonstração da crise,
nem que em potência, é, além de um aspecto da dialética 11,
é um degrau a mais do abstrato ao concreto.
Outro aspecto interessante quanto à parte referente à
reprodução de todo o capital social global é que até seu
momento Marx não havia feito referência ao valor de uso
específico da mercadoria, seja no processo de produção de
circulação de produtor específico, individual. Não importava,
até este degrau da apresentação, de que tipo de mercadoria
a produção e a circulação de um determinado capital
individual se tratava. Mas na consideração de todo o capital
e sua reprodução, isto passa a ser fundamental. Aí há
basicamente dois tipos de mercadorias produzidas: as
mercadorias que servem para a reprodução das classes que
trabalham e das que exploram – os meios de consumo – e as
mercadorias que servem à manutenção e ao aumento do
processo de produção – os meios de produção.
A abstração provisória da forma natural do valor é
abandonada. Como põe Rosenthal, em Problemes..., “o
processo de circulação do capital social é um degrau mais
concreto do estudo... [Ele] sintetiza a rotação da massa de
capitais individuais através da rotação e circulação de todo
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capital social; ele tem em conta assim a forma concreta,
material, do valor, sem a qual é impossível de compreender
como se efetua a circulação de todo o capital social” (p.380).
A reprodução de todo o capital social não é uma reprodução
por si mesma, abstrata; ela envolve a reprodução utilização
de determinados tipos de mercadorias, isto é, da força de
trabalho e de meios de produção; daí a necessidade da
introdução do valor de uso na representação da reprodução
de todo o capital social, que “...sintetiza a rotação da massa
de capitais individuais através da rotação e circulação de
todo capital social; ele tem em conta assim a forma concreta,
material, do valor, sem a qual é impossível de compreender
como se efetua a circulação de todo o capital social”
(Problemes..., p.380).
Tendo já sido esgotada a polêmica sobre os esquemas
de reprodução, retomando a abordagem de Rosdolsky, aqui
gostaríamos de ressaltar mais uma vez apenas o seguinte: os
esquema de reprodução simples e ampliada não deixam de
ser um degrau específico da análise de Marx. Não é válido
cobrar dele um grau maior de concretude, assim como não é
válido cobrar do capítulo primeiro que explique a maneira
como a mais-valia é dividida entre capitalistas industriais e
comerciais. Essa não-compreensão da metodologia de O
Capital é, como destaca Rosdolsky, um dos maiores erros dos
marxistas, fato que levou a julgamentos muito errôneos
posteriormente. “Aqui vemos os disparates que surgem
quando

esquemas

abstratos

são

confundidos

com

a

realidade capitalista concreta, especialmente se, como no
caso de Hilferding, pretende-se demonstrar, baseando-se nos
esquemas, que a idéia de uma derrocada do capitalismo
‘não é racional’. Não se pode utilizar desse modo os
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esquemas de reprodução de Marx, que constituíam apenas
um instrumento metodológico de análise.”12
O livro III, por sua vez, alcança problemas ainda mais
concretos; de fato, ele busca reproduzir a complexidade
concreta integral, o concreto como um todo. O primeiro
parágrafo da obra não pode deixar de ser citado em sua
integridade; ele é muito elucidativo:
No livro I analisamos os fenômenos que constituem o
processo capitalista de produção como tal, como
processo produtivo imediato, sem consideração por
quaisquer efeitos secundários ou influências externas.
Mas esse processo de produção imediato não esgota a
dimensão total do capital. Ele é complementado pelo
processo de circulação, que foi o objetivo do Livro II. No
final, principalmente na Parte III, que tratou do processo
de circulação como um meio para o processo de
reprodução social, considerou-se que o processo
capitalista de reprodução tomado como um todo
representa uma síntese dos processos de produção e
circulação. Considerando-se o que trata este livro, ele
não pode confinar-se no reflexo geral relativo a esta
síntese. Pelo contrário, ele deve localizar e descrever as
formas concretas que surgem dos movimentos do capital
como um todo. No seu movimento atual os capitais
confrontam-se entre si numa tal forma concreta que a
forma dos capitais no processo imediato de produção,
assim como sua forma no processo de circulação,
aparecem apenas como instâncias especiais. As várias
formas de capital, como considerado neste livro,
aproximam-se portanto passo a passo da forma que
assumem na superfície da sociedade, na ação dos
diferentes capitais uns sobre os outros, em competição, e
na consciência ordinária dos próprios agentes de
produção. 13

De fato, como explica Rosenthal em Les Problemes...,
“no livro III de O Capital, que quer reproduzir no pensamento o
processo completo de produção e circulação capitalistas
como um todo, Marx continua a aplicar rigorosamente o
método de ascensão do abstrato ao concreto. [Assim] a taxa
de lucro não é mais a relação da mais-valia e do valor do
capital variável, que exprime a taxa de mais-valia, mas a
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relação com capital total.” Até aqui, considerava-se a maisvalia o produto excedente por si mesmo, em sua relação com
o salário, ou o produto necessário à reprodução do
trabalhador; sua relação se dava com o capital variável,
assim como o cálculo de sua taxa. Neste momento da análise
passa-se a calcular a mais-valia em relação a todo o capital;
o cálculo da taxa de mais-valia dá lugar ao cálculo do lucro,
a uma operação mais exata, mais concreta. A mais-valia,
quantia globalmente igual à do lucro, passa a ser o lucro, pois
o cálculo capitalista não leva em conta os custos dos salários
apenas. Pelo contrário, todo o capital constante, tanto o fixo
como o circulante – máquinas, matérias-primas e instalações –
deve ser levado em conta no cômputo final de qual será o
lucro de determinado investimento. Daí o cálculo da maisvalia, a taxa de mais-valia, ser apenas a ante-sala do cálculo
mais concreto que é da taxa de lucro. “O lucro, tal como
representado aqui, é portanto o mesmo que a mais-valia,
somente numa forma mistificada que é apesar disto resultado
do modo capitalista de produção” (V.III, p.36), no qual há
uma acumulação enorme em forma de trabalho morto, que
deve ser levado em conta na contabilização daquilo que é
seu objetivo primordial, a extração de trabalho excedente,
feita sob forma monetária.
A taxa de lucro depende de duas variáveis principais,
deste modo: a taxa de mais-valia e do valor da composição
do capital total. Se as taxas de mais-valia são as mesmas, e
assim como o montante total do capital, a taxa de lucro será
a mesa. Por outro lado, se dois capitais têm montantes iguais
de capital, com composições orgânicas diferentes, mas com
mesma quantia de mais-valia, a taxa de lucro continuará a ser
a mesma. Suponha-se dois capitais, um com 70 de capital
constante e 30 de variável, e outro com 30 de constante e 70
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de variável, porém os dois produzindo mais-valia de 35. Ter-seá para um uma taxa de mais-valia de 0,5 e para outro 1,16,
porém com uma taxa de lucro para ambos 0,35.
Um passo fundamental no estudo do modo pelo qual o
capital tem seu comportamento na prática é o processo de
conversão do lucro em lucro médio, isto é, o da formação de
uma taxa média de lucro. Na etapa da livre concorrência do
sistema capitalista, época de Marx, há mecanismos, através
de uma mais ou menos livre mobilidade de capitais entre os
diferentes ramos de produção, para que os capitais migrem
para ramos onde a taxa de lucro se apresente maior.
Aqui há um ponto fundamental. Não é necessário
ressaltar como estas são as condições históricas em que Marx
se encontra no estudo do objeto. Elas se modificam
posteriormente, com o advento do capital monopolista,
demonstrando o caráter histórico das próprias categorias da
economia política. Surgem os super-lucros, a crescente
dificuldade de inversão da mais-valia e de transição de
capitais de um ramo ao outro etc..

14

A transformação do

“real”, dos próprios sistemas econômicos, deve dar margem à
formulação de novas categorias, formuladas desde o método
de ir do “concreto bruto” à abstração e por fim da abstração
ao “concreto pensado”. Eis a atualidade do método de O
Capital, o que nega ao marxismo um caráter de dogma e o
transforma num poderoso instrumento de interpretação do
mundo atualmente existente e uma arma de luta.
A taxa de lucro depende, é claro, da composição
orgânica do capital; quanto maior a proporção do capital
constante sobre o variável, menor será esta taxa. Haverá a
tendência para que o capital migre para ramos onde a
composição orgânica seja mais baixa, de modo a elevar sua
taxa de lucro. Sua ação recíproca, porém, uns sobre os outros,
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anula uma taxa de lucro muito mais alta da qual porventura
algum capital possa desfrutar em algum momento, justamente
pela possibilidade de que os capitais podem migrar para esse
ramo onde a taxa de lucro se apresente maior.
Estabelecendo-se,

assim,

capitais

de

diferentes

composições orgânicas, mas de mesma magnitude, em
diferentes ramos de produção da economia capitalista,
exigem eles, evidentemente, a mesma remuneração, que se
dá em relação não à proporção em que se valem de
trabalho vivo, mas sim em relação à magnitude total de seus
capitais. Como colocado em sala de aula, eles têm “direitos
iguais”... Essa remuneração não pode, assim, se dar através
da venda das mercadorias por seu valor; a venda pelo valor
traria a realização das mercadorias por aquilo que elas
realmente custaram no processo produtivo. Se assim fosse, a
remuneração dos capitais seriam bem diferentes. Mesmo para
mercadorias

de

dois

ramos

econômicos

de

mesma

magnitude, mas diferentes composições orgânicas, a venda
das mercadorias por estes preços – que em princípio são frutos
de capitais de mesma magnitude e que assim têm o mesmo
valor – esconderia taxas de lucro desiguais.
Assim, através dos efeitos da concorrência, os valores
das mercadorias dos ramos onde a taxa de lucro é mais alta
são pressionados para baixo. A mais-valia extra de que
dispõem desaparece para eles no processo de circulação;
resta-lhes a mais-valia a que têm “direito”, e apenas isso, de
acordo com a magnitude de seus capitais. Os capitais onde a
taxa de lucro não era tão alta, e que conseqüentemente
passam por menor concorrência, se apropriam, através do
processo de circulação, de parte da mais-valia criada nos
setores mais lucrativos. Sua participação em setores menos
lucrativos é compensada – pois, do ponto de vista do capital,

92

Revista de Economia Política e História Econômica, número 04, novembro de 2005.

trata-se de remunerar sua magnitude. Essa pressão dos valores
para

cima

ou

para

baixo

é

a

questão,

assim,

da

transformação dos valores em preços de produção, preços de
produção estes que culminam por remunerar os capitais de
acordo com sua magnitude. Para as empresas de mesmo
capital, onde a taxa de lucro é menor, os preços de produção
são maiores que os valores de suas mercadorias, e vice-versa,
de modo que a atuação recíproca entre os capitais leva a
essa compensação, e no fim das contas à preservação da
mais-valia total produzida num determinado período15. Logo:
“O valor e o preço de produção são dois pólos extremos da
investigação: o primeiro como um degrau de uma abstração
muito grande, muito afastado da forma concreta dos
fenômenos, o segundo como degrau superior da reprodução
do concreto. “ 16
Porém, o capital nega a si mesmo. Na concorrência,
projeta exteriormente suas contradições, seu embate com o
trabalho. Não se trata de um quadro pacífico como o que dá
impressão o acima descrito, mas sim que, em luta por negar o
trabalho, em eliminá-lo do processo produtivo em favor do
capital constante, o capital dá origem a sua própria
negação, pois é o trabalho vivo o produtor do excedente. Na
medida em que um determinado capital alavanca sua taxa
de lucro eliminando mais trabalho, ele está na frente na
corrida

da

lucratividade;

a

generalização

destas

modificações no processo produtivo, porém, torna mais difícil
a extração do excedente: “dado que a massa de trabalho
vivo

empregado

está

continuamente

em

declínio,

comparado com a massa de trabalho materializado [isto é,
morto] colocada em ação por ele, i.é, em relação aos meios
de produção consumidos produtivamente, segue-se que a
porção de trabalho vivo, não-pago e materializado na forma
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de mais-valia, deve estar em decréscimo comparado com a
quantidade de valor representada pelo capital investido
total” (V.III, p.209). A lei constata, assim, um caráter ainda mais
concreto do modus operandi do sistema.
Assim sendo, o trabalho, produtor da riqueza social, é
substância sem forma; a riqueza que cria, o cria contra ele
mesmo, na forma de incremento de mais-valia e de sua
própria expulsão do processo produtivo, com que a taxa
média de lucro tende a cair... Sua forma é dominada pelo
capital, que ao mesmo tempo revela sua ausência de
substância no fato de que, ao avançar contra o trabalho,
nega a si mesmo, pois só existe pela exploração do trabalho.
Ou tal é rompido pela luta de classes, e o trabalho passa a
determinar sua própria forma, ou se mantém o impasse...
A introdução do capital comercial e de empréstimo
vem depois de estudado à exaustão o próprio capital
industrial. Mesmo se historicamente aqueles surgem por
primeiro,

no

sistema

capitalista

eles

são

superados

e

determinados pela grande indústria. Daí sua abordagem vir
depois, o que remete à questão da relação dialética do
histórico e do lógico de novo. Ao mesmo tempo, trata-se de
uma etapa mais avançada do abstrato → concreto; aqui já
há vários capitais e capitalistas que não meramente os
industriais.
Não há espaço mais neste texto para a abordagem do
modo pelo qual se relacionam, do processo pelo qual o
próprio capital se torna mercadoria... Mercadoria cujo valor
de uso, para quem o emprega (o emprestador), se multiplica
com seu uso... E onde, diferentemente do processo produtivo,
a mistificação e o fetiche atingem graus mais elevados, onde
“o retorno do lucro (...) é o resultado de uma transação legal
entre o dono do capital e uma segunda parte [na qual se vê
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apenas] a alienação e o retorno, com o pagamento. Seja lá o
que se passe nesse ínterim, tal é obliterado” (V.III, p. 343).
Importa notar, para dirigir-se ao fim: o processo
produtivo, o processo industrial propriamente dito, é o modo
pelo qual se cria a riqueza no sistema capitalista. A burguesia
industrial controla, assim, a fonte da riqueza social. Isso não
significa que governe sozinha, e amiúde ela se torna a mais
fraca entre as classes burguesas, como talvez no Brasil atual.
Quando há ainda a divisão entre burguesia industrial e
financeira etc.., aquela reparte a mais-valia com as outras
frações das burguesias comerciais, financeiras etc.., de
acordo com a divisão do trabalho estabelecida. Mesmo se,
nas condições do capitalismo contemporâneo, há um
entrelaçamento entre estes capitais e uma obliteração da
divisão nítida entre “burguesia industrial” e comercial etc., é
no processo produtivo que a riqueza é criada.
Todavia, não é a burguesia mesma – o “Capital”, da
fórmula trinitária – a criadora da riqueza, “ao lado” do
“Trabalho”, e da “Terra”, os outros “fatores de produção”. Tal é
a forma mistificada do processo produtivo que a fórmula
trinitária tenta estabelecer. Tal é como aparece, na mente
dos economistas burgueses, o modo como o processo se
desenrola. Porém, ainda que a aparência seja real, ela deve
ser desmistificada17. É o trabalho o criador da riqueza social. Se
a terra cria, como apontava Marx da Crítica ao Programa de
Gotha, valores de uso, é através do trabalho que tal é feito.
“A terra toma parte no processo produtivo, criando valor-deuso, um produto material, i.é, trigo. Mas isto não tem nada ver
com a produção do valor do trigo” (V.III, p.796).
As classes proprietárias se apropriam da riqueza, e a
repartem, conforme se dê sua divisão interna. Daí o estudo
das classes, pois sem ele, sem esta outra etapa em direção ao
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concreto – ao modo pelo qual se dão as relações entre as
classes, e sua própria reprodução – em suma “sem uma
referência constante à realidade, aos fatos concretos, à
prática,

fundamento

do

conhecimento

e

critério

de

autenticidade do estudo teórico, não se pode conceber o
método lógico, ou analítico, que são verdadeiramente
científicos” (Rosenthal, Problemes, 388).
Para

conclusão,

devem-se

explicitar

os

seguintes

aspectos: quis-se ilustrar como, de porte do método de
exposição dialético, Marx realizou a construção de sua obra.
Viu-se como o caminho que Marx empreende não se dá com
a análise científica começando pelo real, pelo concreto, a fim
de evitar apenas “enxergar uma imagem difusa e totalmente
indefinida da realidade”, nas palavras de Rosdolsky (Gênese e
Estrutura...p.39). Marx traça o caminho do concreto ao
abstrato e do abstrato ao concreto pensado. O capítulo sobre
a Reprodução Ampliada, do livro II, por exemplo é, assim, um
momento apenas da análise, um degrau deste caminho; sua
articulação com o resto da obra se dá dentro deste enfoque.
A reprodução ampliada contém as distinções valor de uso e
valor de troca, produção e circulação, taxa de mais-valia,
mas ainda não o aumento da composição orgânica, a
participação do capital comercial, a transformação de valor
em preço de produção etc.. Ainda, ressaltou-se como a
dialética não se esgota na articulação abstrato/concreto. A
relação histórico/lógico, aparência/essência, forma/conteúdo
etc, demonstram a riqueza desse enfoque sobre o real.
O próprio método de Marx demonstra assim que as
categorias da economia política têm limites históricos devido
às

transformações

econômicos,

o

que

pelas

quais

lhe

confere

passam

os

cientificidade

sistemas
e

não
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dogmatismo.

Eis

sua

atualidade

como

proposta
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de

metodologia de trabalho na interpretação do capitalismo
contemporâneo, e como arma para a luta de classes.
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John Kenneth Galbraith pertence a uma geração de economistas
que marcou o século XX. Intelectual controverso, escreveu uma vasta obra
na qual constam O Novo Estado Industrial e A Era da Incerteza, entre
outros. Quase centenário, Galbraith encontra alento para mais um livro: A
Economia das fraudes inocentes.
A princípio, o livro parece leve. São apenas 84 páginas, na edição
brasileira. Onze capítulos, uma introdução e uma conclusão. Nem um
gráfico. Nem uma tabela. Nem um fluxograma. Nenhuma nota de
referência1. A leitura é fácil, didática, quase seqüencial. Parece-se com um
livro mais despretensioso da obra de Galbraith (como Economia, Paz e
Humor), mas, a certa altura, alto lá! Deparamos com o seguinte trecho:
“O sistema econômico praticado por todos os países
economicamente adiantados do mundo e, em formas
mais difusas, pelos demais – com exceção da Coréia do
Norte, de Cuba e, formalmente, mas não de fato da
China – confere o mais alto poder econômico àqueles
que dominam as indústrias, os equipamentos e as terras
de maior importância (p. 18).”
Trata-se de pensamento econômico em estado puro, para o uso
contemporâneo. Logo em seguida:
“Nas empresas modernas, quem detém o poder real não
são os donos do capital, mas – como enfatizaremos mais
tarde – os administradores.”
Para quem conhece O Novo Estado Industrial, reconhece-se acima
um passo adiante na concepção de Galbraith da “Tecnoestrutura”. Agora
são as corporações, e o seu poder de fato, delegado pela pulverizada
estrutura de “sócios anônimos”, que legitimam um sistema ao qual
Galbraith não poupa o nome: Capitalismo, apesar dos eufemismos do
mainstream teórico, este prático, segundo o autor, da fraude inocente.
A “fraude inocente” é definida logo no primeiro capítulo. Trata-se
de uma visão de mundo dada por uma classe social, munida de seus
interesses e anseios, que resulta em seu forte amparo e mesmo na
transformação de seus princípios em conhecimento “comum” (p. 16). Nela
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residiriam as concepções da teoria econômica do mainstream sobre o
mundo do trabalho, o papel das empresas, as relações de poder e
decisão na estrutura burocrática das corporações, a crença no poder de
instituições como os bancos centrais, e mesmo no papel do Estado num
“sistema de mercado”. Lá estão a Enron e o Fed; as ficções da “soberania”
do consumidor e do produto “nacional”.
A “fraude inocente”

englobaria

a

concepção

do

sistema

capitalista (capítulos 2 e 3), as relações sociais de produção (capítulos 4, 5
e 6), o papel do Estado (capítulo 7), a ficção monetária e financeira
(capítulo 8); o papel das políticas do governo (capítulo 9), e o resultado
em última instância da acumulação de capital: o negócio da guerra
(capítulos 10 e 11).
Mas ninguém diga que J. K. Galbraith é um marxista... Trata-se de
uma influência institucionalista2 característica de um Thorstein Veblen da
Teoria da Empresa Industrial ou da Teoria da Classe Ociosa. Termos muito
mais aceitáveis para alguém que passou vários anos participando do
governo da principal potência capitalista após a Primeira Guerra Mundial,
os Estados Unidos. Nem mesmo a aceitação do caráter contraditório
(dialético?) da fraude inocente, logo nas primeiras linhas, nos faria pensar
tal despropósito.
Despida a aparência despretensiosa, percebe-se que em A
Economia das fraudes inocentes há um resumo das idéias principais do
autor, como uma espécie de pout-pourri, só que mais focado. Como que
liberto do ônus de provas empíricas e demonstrações matemáticas,
Galbraith preocupa-se apenas em apresentar pensamento econômico. E
o faz brilhantemente.
Assim, A Economia das fraudes inocentes é uma síntese melhorada
da obra de John Kenneth Galbraith. Somada a ela, há um libelo humanista
do autor, bastante claro no último parágrafo do livro, em que este sugere
que os problemas econômicos e sociais decorrentes do capitalismo das
fraudes inocentes já estariam sendo resolvidos, restando a “guerra, como
fracasso humano supremo” (p. 84). Trata-se tanto de excelente síntese
quanto de introdução ao pensamento de um grande economista do
século XX. Um livro que pode ser lido antes e depois de se conhecer o
restante da obra de Galbraith.
Luiz Eduardo Simões de Souza
Mestre em História Econômica – Universidade de São Paulo
Doutorando em História Econômica – Universidade de São Paulo
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Há notas da tradução brasileira no livro.
Um institucionalismo que reconhece a força institucional da corporação,
mas descreve o Fed como “um edifício agradável, discreto” que
“pertence ao universo da esperança e da imaginação, e não ao mundo
real” (p. 68).

1
2
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STIGLITZ, Joseph. Os exuberantes
Companhia das Letras. 2003.

anos

90.

São

Em Os exuberantes anos 90 Joseph E. Stiglitz

Paulo:

traça

uma

interpretação do grande boom e da subseqüente retração da economia
norte-americana

durante

preponderantemente

de

a

uma

década
interpretação

de

1990.

econômica,

Trata-se
sob

viés

keynesiano, escrita em linguagem simples, sem gráficos nem tabelas, nem
pretensões teóricas elevadas. Pelo contrário, Stiglitz quer escrever ao
grande público, divulgando uma visão crítica e mais alternativa, que
destaque não apenas os pontos positivos da década – que de fato
existem, para ele, sob o ponto de vista da abundância material, para os
EUA – mas principalmente as contradições do período, que em geral
despertou apenas muito otimismo, e conseqüentemente muita ladainha
laudatória.
De fato, o objetivo é menos perscrutar as causas do vigoroso
crescimento econômico da economia norte-americana mas sim quais
teriam sido as “sementes da destruição” – segundo sua própria expressão –
da subseqüente queda, proporcional àquele crescimento, que jogou por
terra a hipótese do desaparecimento dos ciclos dada uma suposta “nova
economia da informação”. Para Stiglitz, as bases sobre as quais se apoiou
a “exuberância irracional” econômica dos anos noventa nos Estados
Unidos foram débeis, instáveis. As tintas com que os grupos e interessados
as pintaram não passavam de véus míticos; suas justificativas de que
passariam a trazer crescimento econômico e distribuição de riqueza de
modo perene, erradas.
“Nos exuberantes anos 90, o crescimento atingiu níveis
não vistos em uma geração. Artigos de jornal e
especialistas proclamavam que havia uma Nova
Economia, que as recessões eram coisa do passado e
que a globalização traria prosperidade para o mundo
todo. Mas ao final da nova década o que parecia ser o
alvorecer de uma era passou a assemelhar-se mais e mais
a um daqueles breves surtos de atividade economia, ou
hiperatividade, seguido inevitavelmente por um colapso,
que marcaram o capitalismo há duzentos anos. Exceto
que desta vez a bolha – o boom na economia e no
mercado de ações – foi maior, como maiores foram
também suas conseqüências, pois a nova era para os
Estados Unidos também foi para o país inteiro.” (p.23)
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A razão explicativa fundamental do inevitável colapso é a
renúncia a um maior papel fiscalizador e regulador por parte do governo.
A vitória do pensamento liberal no campo da disputa da supremacia
ideológica, que interessa aos grupos que tendem a perder com a
regulação pelo Estado de suas atividades, culminou numa típica crise
vinda da irracionalidade intrínseca da economia capitalista, nos mesmo
moldes que já destacava a “crítica da economia política” há mais de um
século: super-investimento e super-valorização de um lado, mais do que
aos quais a economia real pode proporcionar demanda efetiva ou
sustentar, e sub-investimento de outro. Tal cenário, que traz à tona as
deficiências clássicas do sistema capitalista, ocorre com os investimentos
relacionados à “nova economia”, mas não apenas com ela. A diminuição
do papel regulador do Estado levou a crises de superacumulação no
campo da instalação de cabos de fibra-ótica – dos quais apenas 5%
foram utilizados efetivamente – mas também a crises de déficit de
investimento em capital fixo – infraestrutura – e também à formação de
“bolhas” no mercado financeiro cujo resultado foi a falência de bancos e
investidores, “socorridos” com recursos públicos.
“Desregulamentação mal orientada e políticas ruins de
juros estavam no cerne da recessão de 1991, e
desregulamentação, políticas de juros e práticas
contábeis todas mal orientadas estão no cerne da queda
da atividade econômica atual. [...] A ideologia levou a
políticas que ajudaram a gerar a bolha que finalmente
estourou; além disso, a ideologia do livre mercado
também impediu ações que poderiam ter resolvido
alguns dos problemas subjacentes que deram origem à
bolha, bem como outras ações que poderiam ter
reduzido a bolha e deixado o ar sair gradualmente.”
(p.45)

Para Stiglitz, a indução ao colapso vem também da renúncia do
papel de investidor do governo, como bom keynesiano que é. Neste
sentido, a discussão do debate déficits/superávits é elucidativa; seu
posicionamento quanto a ela é a seguinte. Por um lado, reconhece que a
luta encarniçada contra ele é travada pelo capital financeiro, temeroso
de um calote vindo de uma dívida impagável. Mas mesmo assim, por outro
lado, um déficit crescente deve ser combatido, pois “com uma dívida
crescente, o governo federal tinha de pagar taxas de juros cada vez mais
altas, e com taxas de juros mais altas e mais dívida, mais e mais dinheiro
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saía para pagar juros da dívida nacional. Esse pagamento de juros
acabaria por impedir outras formas de gastos” (p.64). Vê-se que o
argumento com que hoje as autoridades brasileiras defendem com
dogmatismo o superávit também está presente nos mesmos moldes nos
EUA. Ocorre, porém, que Stiglitz bem sabe que não necessariamente a
redução dos juros trará o crescimento. Todavia, um déficit que estimule a
demanda agregada é positivo, no curto prazo – “déficits moderados e
estruturados para serem removidos gradualmente quando a economia
recuperar a saúde” (p.78). Outro ponto importante e curioso é a critica de
Stiglitz à possibilidade da defesa, pela direita, do déficit como algo
positivo, quando se trata de diminuir a tributação sobre os setores mais
ricos.
Em tempo: o raciocínio entre déficit, juros e investimentos pode ser
resumido como se segue. Stiglitz insiste para que não se diminua tanto o
déficit, para não bloquear tanto a economia, para não prejudicar tanto a
situação fiscal no médio prazo (o que favoreceria outro déficit etc.). Os
juros se reduzem porque o governo não precisa provar tanto que tem
dinheiro para pagar. Os riscos para quem empresta ao governo, numa
situação de controle e eliminação do déficit, diminuem, e isto torna
possível caírem os juros. Para os novos keynesianos, a redução do déficit
permitiria diminuir os juros e induzir a um aumento dos investimentos –
supondo que haveria uma relação mais ou menos direta entre juros baixos
e investimento. Mas daí surge o Stiglitz crítico, novamente: “se o mercado
de títulos acreditasse que os déficits declinariam no futuro, as taxas de juros
se reduziriam. Nós nos colocamos à mercês do volúvel mercado de títulos,
daquelas mesmas pessoas que algumas vezes exibiam exuberância
irracional e outras, um pessimismo irracional. [...] Isso não deixou nenhum
de nós, inclusive o presidente, muito tranqüilo” (p.70).
De fato, o debate entre a regulamentação e participação do
Estado na economia é antigo, e em relação à qual uma abordagem
apolítica

–

como

querem os defensores de um Banco

Central

“independente” – é uma “pretensão absurda, mas uma estratégia
brilhante para aqueles a cujo interesse ela servia” (p.109), como escreve
bem Stiglitz. Aqui, destaca ele, não há novidades fantásticas, mas apenas
as

mesmas

conseqüências

nefastas

já

conhecidas

se

há

a

desregulamentação, a diminuição da fiscalização pelo Estado etc., de um
sistema em si irracional. O cenário é o mesmo: ascensão e queda, se às
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forças do capital for concedida liberdade de vazão, como mostrou tão
bem o setor de telecomunicações.
“...o consumo, guiado pelos preços mais altos dos ativos,
mantinha seu crescimento robusto. E baixos salários, alto
crescimento e produtividade crescente, significavam
uma coisa: lucros maiores. E lucros maiores, combinados
com taxas de juros baixas, levaram ao boom do
mercado
de
ações.
A
economia
estava
verdadeiramente robusta. Porém, não era inevitável que
essa economia sadia se transformasse em uma economia
de bolha. Se havia um momento para não propor uma
desregulamentação,
ou
para
administrá-la
particularmente com cautela, este momento eram os
exuberantes anos 90.” (p.112).

Outro

aspecto

crucial

da

obra

é

a

ferrenha

crítica

da

“contabilidade criativa” das empresas norte-americanas – basicamente
criar trâmites contábeis que inflem os lucros das empresas, como por
exemplo a emissão de ações sem que as se compute como despesas – e
do modo pelo qual os altos executivos se aproveitavam desses trâmites
para enriquecer às custas dos outros acionistas. “Eles encontravam
maneiras de elevar seus ganhos – por meio de falsas transações que lhes
permitiam registrar receitas mesmo se não as tivessem, ou retirar as
despesas de seus registros, ou ainda usar baixas contábeis de ativos
(repetidamente) para tentar dar aparência de lucros normais robustos”
(p.146). As ações se valorizavam, suas remunerações eram elevadas
radicalmente, e seus “pés-de-meia” garantidos “antes que o mundo
descobrisse a verdade” sobre a falsa valorização das ações das empresas
que

eles

manipulavam.

Os

altos

executivos,

estrategicamente

posicionados, os conhecedores e manipuladores de todos trâmites, não
podiam deixar de descarregar a verdade dos fatos nos acionistas
anônimos, que eram a maioria.
Tais críticas dizem muito a respeito do “espírito do capitalismo”
financeirizado contemporâneo: Stiglitz mostra como ele não conduz à
“melhor alocação de recursos”, sempre mostrando, como keynesiano,
que o Estado tem um papel essencial a cumprir se se trata de tentar fazer
com a que uma economia capitalista tenha um desempenho sem muitas
flutuações

bruscas.

Assim,

ele

mostra

como

o

debate

regulação/liberalização, sempre o mesmo, ocorreu também com os
bancos, tendo a desregulamentação e a concessão de mais “liberdade”
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de atuação também a eles feito com que a bolha se inflasse mais,
propiciando um estouro mais estrondoso posteriormente. “A Lei GlassSteagall foi uma das reformas colocadas em prática pelo governo de
Franklin Roosevelt em resposta à onda de falências que se seguir à Grande
Crise de 1929. [...] Mas para os bancos americanos, a Glass-Steagall
reduzia reduzia suas oportunidades de obter lucros” (p.179). Tratou-se
então, nos roaring 90´s, de revogá-la.
O interessante da análise de Stiglitz é que o problema econômico é
sempre político, de disputa de interesses conflitantes. A economia é
sempre economia política, e serve, para um keynesiano como ele, para
algo: no caso, o bem-estar geral, ou a preponderância do coletivo sobre o
particular. Não lhe interessam problemas abstratos ou teóricos, mas sim
propor soluções para questões sociais práticas, claras e palpáveis, como
desemprego, desigualdade, enriquecimento ilícito, empobrecimento dos
países periféricos, relações assimétricas destes com as potências etc.,
como

fica

claro

com

sua

descrição

absolutamente

crítica

das

conseqüências da globalização para os países periféricos, e do modo pelo
qual os Estados Unidos se aproveitaram dela, com um discurso hipócrita de
pregar externamente o que dificilmente praticava internamente, como
privatização da previdência social e liberalização comercial.
Mas é claro, nem tudo são elogios. Soa estranho como um autor
com uma visão tão realista da economia e da história possa soltar vez por
outra chavões deploráveis. Comece-se com um suposto papel benéfico
que os EUA deveriam ter na globalização – desconsiderando as próprias
forças políticas no poder responsáveis pelas conseqüências nefastas da
globalização – acreditando que o posicionamento que os norteamericanos poderiam assumir em relação aos outros países poderia ser de
o cooperação, prática para a qual ele tantas vezes insiste.
Fala também de um suposto papel benéfico que a economia de
mercado possa ainda trazer; classifica os extintos sistemas socialistas de
“patologias, perversões” (p.322). Dá muita importância ao palavreado
vazio que fala em uma suposta “nova economia da informação”, que
estaria sucedendo a industrial, o que do ponto de vista da objetividade da
economia, da materialidade do mundo, não faz sentido algum, pois
informações não se comem nem produzem objeto algum. De fato, Stiglitz
se esquece de compreender a história e o modo como ela se rege;
esbarra amiúde numa inocência ou otimismo muito exagerados para
páginas tão recheadas de críticas. São lapsos.
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Deste modo, ele não comenta as vantagens que os Estados Unidos
tiveram com o fim da Guerra Fria –

a unipolaridade e a ocupação

inconteste do Iraque e Afeganistão – assim como, na página 282, diz que
os efeitos de demanda efetiva vindos dos gastos que o governo faz para
sustentar as guerras atuais que fazem os Estados Unidos são mais que
compensados pelos efeitos depressivos da “incerteza” que elas provocam.
Não se posiciona sobre os efeitos destrutivos que a Área de Livre Comércio
das Américas (ALCA) traria para a América Latina, e não consegue
observar

que,

nas

relações

internacionais,

dos

países

com

a

“globalização”, não se tratam bem da relação entre “países”, mas da
relação de classes dominantes locais com os interesses internacionais
forâneos, que vêem aqueles como meros administradores periféricos.
Porém, apesar destas tergiversações, do tom melodramático, cheio
de esperanças e senso-comum sobre “novas visões e valores” e outros
rumos a dar para a “globalização” no final do livro – uma versão bem mais
pobre inspirada no espírito do último capítulo da Teoria Geral – o livro é
ótimo, inteligente, e honesto intelectualmente.
Uma última ressalva, quanto à tradução de “roaring nineties”, o
título em inglês: talvez “estrondosos anos noventa” fosse uma opção mais
realista ao espírito do livro do que “exuberantes anos noventa”, já que
“exuberante” pode lembrar uma certa idéia de beleza excessiva, com
cores fortes, de entusiasmo por algo mais ou menos bom, e não a sucessão
de crises que o livro destaca, e que “estrondosos” – ou um sinônimo mais
ou menos similar – poderia sugerir, com mais fidelidade ao estudo.

Vitor Eduardo Schincariol
Mestrando em História Econômica – FFLCH - USP
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