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Alma morta sem batismo

O capital inconcluso, sôfrego em 
sua alma prostituta, se transveste 

em noiva obsequiosa, disposta  
aos sacrifícios da purificação,  
para que o impossível himeneu  

seja celebrado, inclusive com  
uma gota de sangue sintético.

Chasin, 2000k, p. 224

Arrimado na armação tautológica de um suposto feudalismo 
brasileiro, Carlos Marighella, em sua última fase de elaboração teó-
rica, na caracterização da luta armada, não conseguiu desatar o nó 
górdio que o atava ao etapismo, preconizando uma luta que já se 
iniciava duplamente fracassada: como fracasso geral, cujo respon-
sável principal estava fora da esquerda, a saber, o aparato militar 
bonapartista que abateu violentamente a resistência democrática – 
seja ela de natureza comunista ou não –, posto que o golpe de 1964 
foi um golpe na esquerda; e como fracasso específico, que se ori-
ginou na esquerda tradicional de talhe etapista, na crença de uma 
quimérica revolução burguesa como conditio sine qua non para a su-
peração do atraso nacional. Ainda que em seus textos não haja uma 
clara distinção entre revolução socialista e revolução burguesa.
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A esquerda não se preparou para o golpe que se anunciava nos 
anos 1960; no entanto, pior do que isso, sua política de aliança,  
com uma suposta burguesia nacional, pela revolução democrática 
trouxe uma série de equívocos na luta política imediata dos comu-
nistas. E essa teoria da aliança com a burguesia proposta pela cor-
rente majoritária pecebista, e até mesmo a teoria de Marighella que 
rompia definitivamente com a ideia de um binômio burguesia-
-proletariado, não superou a ideia de revolução antifeudal “pela 
destruição do latifúndio brasileiro”. Ora o PCB, ora Marighella 
com a tese da burguesia débil abraçou a engessada teoria etapista, 
em detrimento da particularidade brasileira, o que poderia alterar 
as formas objetivas de luta e de organização comunista. De maneira 
geral, a razão principal por que não se mobilizou ou pelo menos 
tentou seriamente mobilizar a massa trabalhadora rural na base  
de reivindicações por melhorias nas condições de trabalho, por 
exemplo, se deveu ao fato de que a política comunista da revolução 
antifeudal não considerava essencial essa tática, em favor da teoria 
oficial consagrada e indiscutivelmente aceita: o esquema da re-
volução antifeudal, que consistia na supressão das relações semi-
feudais de produção, em particular, e diretamente pela destruição 
do latifúndio. Nessa esquematização, a luta por reivindicações tra-
balhistas imediatas teria um papel secundário. Caio Prado apontou 
da seguinte maneira essa fragilidade da esquerda:

O importante, contudo, para nós aqui, é que qualquer que seja  
a caracterização que se adote do “latifúndio”, não se percebe 
muito claramente (para não dizer que não se percebe de todo) 
como nem por que a reivindicação pela terra possa resultar da 
luta por reivindicações imediatas relativas a condições de tra-
balho e emprego do trabalhador rural. Pelo contrário, tudo faz 
crer que uma luta dessas integrará o trabalhador cada vez mais,  
e na medida em que avançar em sua luta e conquistas, na grande 
exploração que é onde se propõem aquelas reivindicações ime-
diatas; abrindo -se assim eventualmente para ele a perspectiva da 
socialização, ou pelo menos estatização daquela exploração, e 
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não de sua destruição pelo fracionamento da grande propriedade 
em que assenta a grande exploração. Isso pela mesma razão que 
a luta do trabalhador urbano da grande indústria não se dirige 
para a destruição dessa indústria e sua substituição pelo artesa-
nato. E sendo assim, já não é mais evidentemente o caso de se 
falar em revolução antifeudal. (Prado, 2004, p.61)

Se não se pode falar em revolução antifeudal, como fez Mari-
ghella, como entender a via de objetivação do capital no Brasil? É a 
partir dessa indagação que este capítulo anseia dar resposta satisfa-
tória aos problemas apresentados no bojo do pensamento da es-
querda.

O impasse da revolução burguesa

De acordo com o debate realizado acerca da obra de Caio Prado 
Júnior (2004), a impostura da crença etapista, disfarçada ou escan-
carada, não era propriedade exclusiva de Carlos Marighella; mas, 
ao contrário, constituía uma herança do movimento comunista in-
ternacional ao qual o PCB se vinculou por quase toda sua existên cia. 
Enquanto Caio Prado Júnior, em A revolução brasileira – obra pu-
blicada em 1966, mas elaborada nos anos iniciais desta década 
como resultado do V Congresso do PCB, e apresentada como pro-
grama ao VI Congresso –, insistia no debate de um caráter capita-
lista da colonização portuguesa, a resposta de Nelson Werneck 
Sodré, mantida tout court até a sua última obra sobre o tema, Capi-
talismo e revolução burguesa no Brasil, ainda insistia no passado 
feudal brasileiro, promovendo uma crítica a Caio Prado Júnior. Por 
suas palavras,

A controvérsia reacende -se quando se trata de apreciar as ori-
gens do capitalismo brasileiro e do processo que, normalmente, 
o envolve, o da chamada revolução burguesa. Para os que ad-
mitem ter existido aqui, mesmo na época colonial, capitalismo, 
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não há como discutir. Pois se foi sempre capitalismo, não há que 
considerar as suas origens nem a transição que levou ao capita-
lismo, que já era, segundo essa concepção singular. Para os que 
admitem ter havido aqui escravismo, passamos deste ao capita-
lismo sem intermediação. Claro está que não se nega, de plano, a 
possibilidade de passagem de um modo a outro de produção sem 
intermediação da sequência clássica. É uma falsa acusação a 
Stalin atirar -lhe as culpas da negação desse caso. (Sodré, 1990, 
p.25)

Para Sodré (1990, p.29), o capitalismo surge inicialmente na re-
gião Sudeste, resultado da mineração transitando à indústria, pas-
sando pelo estágio cafeeiro. E, para definir a relação feudal, não 
apenas a renda mas o laço de dependência social era determinante. 
A afirmação acerca de o capitalismo brasileiro ser caracterizado por 
um assalariamento no campo tem um contraponto em Nelson 
Werneck Sodré:

Como o dinheiro, o salário é muito antigo. Marx dizia, a pro-
pósito de conceituações, que nem todo negro é escravo e nem 
todo dinheiro é capital. Os seus leitores sabem que o capital é 
uma relação e não uma coisa. Quando o salário se torna a forma 
normal de compra da força de trabalho, existe capitalismo. Sua 
lei fundamental – para lembrar uma expressão cara a Stalin – é  
a mais -valia. Quando isso aconteceu no Brasil? Marx, passando 
do lógico ao histórico, em O capital, depois da apresentação do 
modelo conceitual, passou à apresentação do caso particular eu-
ropeu. Para isso, reportou -se ao processo que batizou de acu-
mulação primitiva, isto é, a acumulação inicial, que deu origem  
ao processo histórico da reprodução, no capitalismo, do capital. 
Tratava -se de saber a partir de quando determinado montante 
de dinheiro se fazia capital – era mais do que coisa porque era 
relação. (Sodré, 1990, p.26 -7)

Como, para o autor, foi determinante a transição do feudalismo 
para a constituição do capitalismo pleno nas terras brasileiras:
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As reformas do fim do século XIX, particularmente a do regime 
de trabalho e a do regime político, com as suas implicações no 
sistema financeiro, de que o encilhamento foi episódio caracterís-
tico, como o funding negociado por Campos Sales o foi, de outra 
forma, as reformas assinalam os primeiros vagidos de um capita-
lismo nascido de parto dificílimo. Ao longo da fase republicana, 
o panorama político esconde, na verdade, atrás de aconteci-
mentos às vezes pitorescos, a luta do capitalismo brasileiro, na 
sua infância, para subsistir em face dos obstáculos com que se 
defronta. A controvérsia sobre o protecionismo assinala aspecto 
interessante dessa luta. A acumulação interna, entretanto, en-
contra, em dois momentos, oportunidade para um salto à frente: 
o primeiro foi a guerra mundial que durou de 1914 a 1918; o  
segundo foi a crise iniciada no mundo em 1929. Existindo as 
con dições, as oportunidades foram aproveitadas e as relações ca-
pitalistas alastraram -se. (Sodré, 1990, p.30)

Configuração de pensamento que o fez determinar um processo 
de revolução burguesa; revolução burguesa tardia, mas revolução 
burguesa presente. Fundamento também observado com maior 
rigor em Florestan Fernandes (1981), em sua obra A revolução bur-
guesa no Brasil. Esse caminho de raciocínio delega uma possi bi-
lidade de completação da revolução burguesa tardia – medida 
naturalmente associada ao modus faciendi da esquerda. Para Sodré, 
“completar as tarefas peculiares à revolução burguesa, ainda não 
alcançadas, no Brasil, pelas próprias características de que esta  
se tem revestido, é indispensável”. De tal subsídio teórico que, se-
gundo o autor, “[a] burguesia brasileira tem perspectivas para de-
cidir seu destino e completar a sua revolução” (Sodré, 1990, p.32, 
grifo nosso). Doravante, notamos que a atrofia de um processo de 
revolução burguesa já estava inscrita na obra de Nelson Werneck 
Sodré – e fora reafirmada em sua obra madura. Vale acrescentar  
que Sodré entendia a chave da diferença entre o desenvolvimento 
rápido e autônomo nos Estados Unidos da América e o atraso  
do Brasil vinculado à revolução burguesa em suas diferentes fa- 
ses, e não no caso da escravidão que ambos países conheceram,  
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como apontou Jacob Gorender (2001) em sua tese O escravismo 
colonial.

Baseado na afirmação de que o tema da revolução era frequente 
nos anos 1920 – seja ela entendida por Astrojildo Pereira e Octavio 
Brandão como revolução democrática que possibilite o socialismo, 
seja ela entendida por Asdrúbal de Azevedo como guinada à acu-
mulação do capital industrial – e ainda baseado nas transformações 
sociais que o Brasil viveu entre as décadas de 1920 e 1970, Marcos 
Del Roio (2000) afirma que nessa época se completa o processo de 
revolução burguesa no Brasil. E, devidamente baseado nas profí-
cuas descobertas de Antonio Gramsci sobre a Itália meridional, 
Del Roio crê que essa via de desenvolvimento tardio do capitalismo 
no Brasil se efetivou por meio de uma “revolução passiva”. Assim, 
escreve:

A revolução burguesa no Brasil seguiu um percurso análogo 
àquele que Gramsci chamou de “revolução passiva”: um pro-
cesso no qual as forças sociais antagônicas à ordem vigente são 
insuficientes para alcançar a instauração de um novo poder, mas 
conseguem se constituir em elementos de pressão capaz de con-
tribuir para que as velhas classes dominantes, num único movi-
mento, façam algumas concessões às classes subalternas, atraiam 
seus intelectuais e incorporem novos setores sociais ao recom-
posto bloco histórico. (Del Roio, 2000, p.69)

Escopo teórico que caminha para o processo de evidenciar o fato 
de que a esquerda envolta nas lutas de classe da sagração da “revo-
lução passiva” estava preocupada com a determinação de “quais” 
forças sociais levariam à efetivação da revolução democrática, pois

O tema da democracia, nesse quadro, nunca esteve desvinculado 
dos fundamentos econômico -sociais. Mas desde que para os co-
munistas não pairava dúvida de que a revolução em questão era de 
natureza social burguesa, a democracia não poderia se efetivar 
dissociada do eixo da difusão do industrialismo no seio das rela-
ções sociais da produção. Da mesma maneira, a democracia não 
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poderia se efetivar no país sem uma solução que indicasse a su-
peração do poder agrário oligárquico e do monopólio da proprie-
dade da terra. A questão, já sinalizada, era de quais as forças 
sociais capazes de realizar tal movimento sócio -histórico. (Del 
Roio, 2003, p.293, grifo nosso)

Ao contrário, e nitidamente afiliado à outra perspectiva, para a 
classificação de um modelo específico determinativo do “modo de 
produção colonial”, Jacob Gorender (2001) se baseia, entre outros 
diversos fatores, no que ele chamou de inversão inicial no processo 
de produção capitalista e escravista. Esse modelo de Gorender não 
foge aos arquétipos – apesar da tentativa de justificação disso pelo 
autor no início da obra – no qual a esquerda se debruçou, que 
ocorrem em profluência com o pensamento padrão da esquerda 
tradicional. Jacob Gorender acredita que os modelos combinam 
variáveis em regra quantificáveis no quadro de referência catego-
rial previamente elaborado pela teoria geral. “Assim, os modelos se 
validam teoricamente pela própria teoria geral, sem a qual não te-
riam consistência” (Gorender, 2001, p.31 -2).

Segundo Gorender, na criação do modelo que permite analisar 
o “modo de produção escravista”, se considerarmos a relação de 
apropriação inicial das forças produtivas pelo capital, percebemos 
que o capitalista compra a força de trabalho e paga ao empregado 
somente depois que esse realizou o processo efetivo da mais -valia; 
no processo diário de produção, antes de receber o salário, o ope-
rário criou valores que, de imediato, passam a pertencer ao capita-
lista. Na citação a seguir, o autor pretende demonstrar a diferença 
entre os modos de produção – partindo de uma perspectiva distinta 
daquela de Nelson Werneck Sodré (1990):

Ao contrário ocorre com a inversão inicial de aquisição do es-
cravo. Para simplificar as coisas, suponhamos a compra do 
escravo à vista. O comprador terá desembolsado uma soma e 
ficará com o escravo em seu poder. Antes de obter dele qual-
quer produto, já efetuou um adiantamento, substancial em 
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qualquer época, sempre que se tratasse do escravo negro. 
Supõe -se, contudo, que o escravista deverá contar com a recu-
peração desse adiantamento. Coloca -se, pois, o problema de 
averiguar a inserção peculiar do preço de compra do escravo na 
operação da economia escravista, no nível de cada unidade pro-
dutora e da eco nomia global. (Gorender, 2001, p.171)

O processo de investimento do capital na produção, para Go-
render (2001), é o fator determinativo do “modo de produção es-
cravista -colonial”. Todavia, ao estudarmos uma realidade social, o 
fundamental é situá -la no âmbito da relação universal -particular, 
quer dizer, ao nível do modo de produção que a conforma. No caso 
da estruturação da universalidade do modo de produção capitalista, 
as formações sociais constituem -se enquanto particularidades. De-
fendendo o caráter capitalista da colonização portuguesa – baseado 
na análise do absolutismo português que carregava havia tempos o 
processo de acumulação capitalista –, Antonio Carlos Mazzeo, em 
Estado e burguesia no Brasil, afirma:

Temos, assim, uma expansão capitalista mercantil buscando 
formas de ampliar sua produção. A partir do século XVI, o 
grande centro produtor se instalará na América, onde os capita-
listas europeus inverterão seus capitais acumulados, passando 
efetivamente, da produção simples à produção ampliada de mer-
cadorias. O capital comercial sai, então, dos restritos limites da 
distribuição, entrando definitivamente para o setor da produção. 
E será com o objetivo de criar uma ampla produção para o mer-
cado capitalista, que a burguesia comercial implantará, aqui na 
América, a grande empresa mercantil. Estes fatores, determi-
nados pela força de um nascente modo de produção, destruindo 
o velho, propiciarão a conquista do planeta, a instalação europeia 
nos novos mundos e a ampliação da produção. Os capitais antes 
acumulados no comércio oriental das especiarias são agora apli-
cados no mais vasto empreendimento comercial jamais visto até 
então; teremos assim a colonização da América e o surgimento 
do sistema colonial. E, sob o sistema colonial, prosperavam o co-
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mércio, a navegação e a produção de mercadorias. Os gru- 
pos mer cantis funcionavam como verdadeiras alavancas de 
concentração capitalista. As colônias eram grandes merca- 
dos para as manufaturas, em função do monopólio comercial. 
(Mazzeo, 1997, p.55 -6)

O sistema colonial parte do conjunto de situações de repro-
dução, que o capitalismo engendra, a partir do século XVI, deno-
minado de “era do capital” por Marx (1995b). O processo de 
colonização está, portanto, inserido na produção mundial, isto é, na 
divisão internacional do trabalho. Mazzeo (1997) sustenta que  
a América Latina foi colonizada no século XVI, destarte, em plena 
fase da revolução colonial burguesa, levando o Brasil a se integrar a 
um sistema comercial internacional, cuja consequência interna foi 
a implantação de uma produção colonial -exportadora. De modo 
que as sociedades escravistas só fazem sentido se as analisarmos 
entendendo que elas faziam parte de um conjunto mais amplo, sur-
gidas como anexos suplementares da economia capitalista euro-
peia. Como demonstram Caio Prado Júnior (2004) e Antonio Car - 
los Mazzeo (1997), a expansão da economia de mercado e a uti - 
lização das colônias como centros produtores de mercadorias 
alta mente valiosas inserem logicidade na existência de um sistema 
colonial do mercantilismo, cabendo a ele o papel de integrar a pro-
dução colonial aos mercados europeus, articulando o desenvolvi-
mento da concentração com base nas múltiplas atividades que o 
capital cria em seu processo de autorreposicão.

As formações sociais coloniais, por esse motivo, não represen-
taram um modo de produção específico, como pensa Gorender 
(2001) quando admite um modo de produção escravista colonial, 
mas, ao contrário, essas se constituem em formas atípicas ou não-
-clássicas de entificação do capitalismo em seu processo de desen-
volvimento mundial. Baseado nas descobertas de J. Chasin, sobre- 
 tudo nas efetuadas em 1978, em sua tese intitulada O integralismo 
de Plínio Salgado, na qual o autor debate a constituição e a edifi-
cação do capital no Brasil, Mazzeo escreve
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Percebemos, então, que não podemos considerar o modo de pro-
dução capitalista como um processo onde a formação social pode 
conter um ou mais modos de produção. O que ocorre, de fato, é 
um movimento inverso, isto é, o modo de produção capitalista 
determinando e contendo várias formações sociais onde estão pre-
sentes diversos estágios e formas de organização do trabalho e de 
extração de mais -valia; formações essas, onde se define, en-
quanto particulares e concretas, o caráter, ao nível de leis univer-
sais, do modo de produção. (Mazzeo, 1997, p.79)

Reflexão que nos conduz a concluir que, mesmo à guisa de mera 
especulação, se pensarmos numa síntese de dois modos de pro-
dução, ou, então, na permanência do modo de produção existente 
antes da chegada do modo de produção capitalista, como deter-
mina Nelson Werneck Sodré (1990), já não poderíamos ver esse 
processo como síntese, enquanto um modo de produção que se- 
gue convivendo subsidiariamente com o capitalista. A própria sín-
tese seria o elemento novo, como afirmou Mazzeo (1997, p.80), 
com características histórico -concretas próprias e no qual encon-
traríamos negadas as características essenciais e determinantes do 
modo de produção menos complexo.

Com instrumentos afinados no mesmo tom, o que foge da antí-
poda teoria etapista, Carlos Nelson Coutinho (1974) se revelou pri-
mígeno, ainda no início da década de 1970, na determinação de que 
o que o Brasil vivera não era um modo de produção feudal anacrô-
nico, mas uma entificação tardia do capital. Essas reflexões se en-
contram na sua tese sobre O significado de Lima Barreto na literatura 
brasileira. Entificação tardia que revela, pois, um modo de vir a ser 
não -clássico do capital; teoria devidamente inscrita no pensamento 
marxiano. Assumindo as contribuições de Lukács e desenvolvendo 
um problema teórico da estética, Coutinho chegou a concluir que  
o Brasil vivera uma “via prussiana” de entificação do capital. De-
terminação da via prussiana que pode ser assim explicada:
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O caminho do povo brasileiro para o progresso social – um ca-
minho lento e irregular – ocorreu sempre no quadro de uma 
conciliação com o atraso, seguindo aquilo que Lenin chamou 
de “via prussiana” para o capitalismo. Ao invés das velhas 
forças e relações sociais serem extirpadas através de amplos 
movimentos populares de massa, como é característico da “via 
francesa” ou da “via russa”, a alteração social se faz mediante 
conciliações entre o novo e o velho, ou seja, tendo -se em conta 
o plano imediatamente político, mediante um reformismo “pelo 
alto” que exclui inteiramente a participação popular. (Couti nho, 
1974, p.3)

No quadro dessa “via prussiana”, o patente divórcio entre o 
povo e a nação emperra a existência de uma autêntica consciência 
democrática. A propositura teórica de Carlos Nelson Coutinho su-
pera a determinação de se perceber uma economia feudal convi-
vendo subjacente ao capitalismo no Brasil. Apesar das invocações à 
democracia contidas em sua tese A democracia como valor universal, 
o que não o deixa perceber que o socialismo é a suprassunção da 
democracia – que será extinta porque se tornará obsolescência –, 
Carlos Nelson Coutinho (1980) descreve objetivamente quais fa-
tores jogaram o Brasil na inconclusa via prussiana:

[...] quem proclamou nossa Independência política foi um  
príncipe português, numa típica manobra “pelo alto”; a classe 
dominante do Império foi a mesma da época colonial; quem ter-
minou capitalizando os resultados da proclamação da República 
(também ela proclamada “pelo alto”) foi a velha oligarquia 
agrária; a Revolução de 1930, apesar de tudo, não passou de uma 
“rearrumação” do antigo bloco do poder, que cooptou – e, desse 
modo, neutralizou e subordinou – alguns setores mais radicais 
das camadas médias urbanas; a burguesia industrial floresceu 
sob a proteção de um regime bonapartista, o Estado Novo, que 
assegurou pela repressão e pela demagogia a neutralidade da 
classe operária, ao mesmo tempo em que conservava quase into-
cado o poder do latifúndio, etc. (Coutinho, 1980, p.32 -3)
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A conclusão de Coutinho corre na direção da percepção de que 
a, por ele chamada, via prussiana brasileira teve seu ponto mais alto 
na ditadura militar de 1964. As conclusões de Carlos Nelson Cou-
tinho apresentam algumas consonâncias com as de Marcos Del Roio 
(2000), como a ideia apropriada da mudança pelo alto, em que o 
historicamente novo paga alto tributo ao velho – mutatis mutandis, 
cada um interpretando o historicamente velho com base numa 
perspectiva diferente, o que não torna a discussão finita in illo tem-
pore. Enquanto Carlos Nelson Coutinho se baseia na e aprofunda a 
análise de Caio Prado Júnior acerca do caminho da colonização, 
Marcos Del Roio se apoia, em parte, em Nelson Werneck Sodré.

A diligência por parte de Carlos Nelson Coutinho (1974) e J. 
Chasin (1999) em encetarem a análise ontológica da realidade bra-
sileira, o que os autores fizeram debruçados sobre a obra madura de 
György Lukács, implicou a crítica e a superação das abordagens 
que tomavam – e ainda tomam – o caráter universal do modo de 
produção capitalista e os traços singulares de cada formação social 
como categorias exteriores entre si, de tal modo que o primeiro se 
reduz a um conjunto de “atributos e leis genéricas” que, isolados, 
se ossificam, adquirindo as feições de modelo, como em Jacob  
Gorender (2001), enquanto os segundos, também graças ao iso-
lamento, reduzem -se a dados imediatos, cujo efetivo significado 
resta inalcançável, como em Nelson Werneck Sodré – apesar de sua 
grandiosa contribuição ao debate acerca do problema do desenvol-
vimento do capitalismo no Brasil, que é seu leitmotiv.

Florestan Fernandes (1981), por sua vez, é taxativo em dizer 
que no Brasil não tínhamos uma burguesia distinta e em conflito  
de vida e morte com a aristocracia agrária, como no capitalismo 
clássico; percepção que nega in limine a estratégia de Carlos Ma-
righella. Ao contrário do conflito entre burguesia e aristocracia, a 
aristocracia agrária no Brasil se apresenta também como uma bur-
guesia agrária retardatária. Ainda para Fernandes (1981) em A re-
volução burguesa no Brasil, o fundamento comercial do engenho  
e da fazenda brasileiros engolfou a aristocracia agrária no cerne 
mesmo da transformação capitalista, assim que o desenvolvimento 
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do mercado e de novas relações de produção levaram a descoloni-
zação aos alicerces da economia e da sociedade. Daí a sua afirmação 
de que a burguesia brasileira vem ao mundo com este dilema: como 
preservar as condições de acumulação originária de capital, her-
dadas diretamente da colônia, aliando -as a uma possibilidade de 
acumulação capitalista moderna? Florestan Fernandes responde a 
esse problema da seguinte forma:

Aí se fundiram [...] o “velho” e o “novo”, a antiga aristocracia 
comercial com seus desdobramentos no “mundo dos negócios” e 
as elites dos emigrantes com seus descendentes, prevalecendo, 
no conjunto, a lógica da dominação burguesa dos grupos oligár-
quicos dominantes. Essa lógica se voltava para o presente e para 
o futuro, tanto na economia quanto na política. À oligarquia a 
preservação e a renovação das estruturas de poder, herdadas no 
passado, só interessavam como instrumento econômico e polí-
tico: para garantir o desenvolvimento capitalista interno e sua 
própria hegemonia econômica, social e política. Por isso, ela se 
converteu no pião da transição para o “Brasil moderno”. Só ela 
dispunha de poder em toda a extensão da sociedade brasileira:  
o desenvolvimento desigual não afetava o controle oligárquico 
do poder, apenas estimulava a sua universalização. (Fernandes, 
1981, p.210)

Essa formação histórica gerou, para Florestan Fernandes, verbi 
gratia, a possibilidade de a burguesia brasileira (i) desencadear as 
formas abertas de luta de classes, que se impunham em conse-
quência da passagem do capitalismo competitivo para o capita-
lismo monopolista e da transição inerente para a industrialização 
intensiva, e (ii) criar o Estado capitalista autocrático -burguês, que 
cortava as amarras com o passado e estabelecia, por fim, como um 
novo ponto de partida histórico, uma base estrutural e dinâmica 
para converter a unidade exterior das classes burguesas num ele-
mento de socialização política comum. Mas essa burguesia brasi-
leira não consegue empreender uma revolução política dentro da 
ordem como uma revolução burguesa nacional, orientada contra a 



192 CLAUDINEI CÁSSIO DE REZENDE

dominação imperialista externa. Daí a postura contrarrevolucio-
nária que a burguesia brasileira assume na ditadura militar.

Filho temporão:  
o capitalismo verdadeiro no Brasil

Para determinar a via do desenvolvimento do capitalismo bra-
sileiro, afinado com as definições marxianas contidas na Crítica  
ao Programa de Gotha, obra em que Marx (1975) – para quem o 
Estado prussiano não passara de um despotismo militar com uma  
armadura burocrática e blindagem policial, em contraposição ao 
capitalismo desenvolvido da França e dos Estados Unidos – de-
monstra a anatomia específica da miséria alemã, Chasin (1999)  
retoma a noção de “via prussiana” que Carlos Nelson Coutinho 
(1974) havia desenvolvido quatro anos antes para a classificação da 
natureza histórica do capitalismo brasileiro. Na apreciação de Le-
nin, explica Chasin (2000d), a via prussiana aponta para um pro-
cesso particular de objetivação do modo de produção capitalista,  
no qual, em vez de as velhas relações sociais serem completamente  
expulsas através de um movimento revolucionário popular, a mo-
dificação societal se concretiza através da conciliação entre o novo e 
o velho, excluindo as massas e num movimento em que o novo paga 
alto tributo ao velho; flagrante consonância com apreciações expos-
tas por Carlos Nelson Coutinho.

A determinação da miséria alemã, isto é, da chamada via prus-
siana de objetivação capitalista, já datava desde os escritos de Marx, 
na qual o filósofo alemão demonstrava que a Alemanha, por dispor 
de uma objetivação tardia e não -revolucionária do capitalismo, 
pade cia de mazelas do capitalismo, como todos os países centro-
-europeus, sem usufruir, entretanto, de suas conquistas; sofre de 
seus pecados, mas não desfruta de suas vantagens. A via prussiana 
de desenvolvimento capitalista, em oposição à via clássica, é uma 
objetivação retardatária, tendo por sua base a conciliação entre o 
capitalismo que surge e o antigo modo de produção em pereci-
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mento, que acaba por emperrar e atrasar o pleno desenvolvimento 
do primeiro. Enquanto, na via clássica, o antigo modo de produção, 
dependente de fazendas feudais e da pequena produção, é rapida-
mente dissolvido e transformado em fazenda burguesa por meio de 
uma revolução, na via prussiana, o latifúndio se transforma len-
tamente em uma fazenda burguesa, ainda dependente do trabalho 
dos camponeses, mas que, contraditoriamente, acaba por massa-
crar os pequenos camponeses em favor dos camponeses com grande 
propriedade fundiária.

Mas, em sua ideia geral, Chasin anunciava que a entificação do 
capitalismo no Brasil dizia respeito à questão dos particulares, ou, 
realçando a dimensão ontológica baseado na análise concreta da “ve-
rificação de que há modos e estágios de ser, no ser e ir sendo capita-
lismo, que não desmentem a universalidade de sua anatomia, mas 
que a realizam através de objetivações específicas”. (Chasin, 2000f, 
p.13). E, avançando na perspectiva exposta por Carlos Nelson Cou-
tinho, Chasin recoloca a discussão nos seguintes termos:

De fato, com isso indicamos, desde logo, que entendemos o caso 
brasileiro, sob certos aspectos importantes, conceitualmente de-
terminável de forma próxima ou assemelhável àquela pela qual  
o fora o caso alemão, mas de maneira alguma de forma idêntica. 
Outra, aliás, não tem sido, no essencial, a maneira de pensar dos 
que, como C. N. Coutinho, estão convencidos da real efetivi-
dade de tomar o caminho prussiano como fonte apropriada de su-
gestões, como referencial exemplar e, mais do que tudo, como 
um caminho histórico concreto que produziu certas especifici-
dades que, em contraste, por exemplo, com os casos francês e 
norte -americano, muito se aproximam de algumas das que foram 
geradas no caso brasileiro. Em outros termos, o caminho prus-
siano não é tomado como modelo, como contorno formal aplicável 
a ocorrências empíricas. (Chasin, 2000d, p.43)

É precisamente para a particularidade da via prussiana de enti-
ficação do capitalismo que Chasin (2000f, p.15) se remete, na in-
tenção de tracejar um contorno interpretativo geral do caso brasileiro. 
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Chasin entende, pois, que o Brasil, sob certos aspectos impor-
tantes, é conceitualmente determinável de forma análoga àquela 
pela qual o fora o caso alemão, mas de maneira alguma de forma 
completamente idêntica. Por isso, Chasin tomava como referência 
a determinação da via não -clássica exposta pela via prussiana como 
um modo histórico que produziu certas especificidades diferente-
mente das ocorridas nos casos da revolução burguesa clássica. E 
não por tomá -lo como modelo, mas por perceber o modo geral do ir 
sendo do capitalismo é que a teoria de Carlos Nelson Coutinho teve 
para Chasin uma importância teórica básica.

Chasin (2000d, p.43 -4) atenta para o fato de que também nos 
dois casos, no caminho prussiano e no caminho brasileiro, o desen-
volvimento das forças produtivas é mais atrasado e a objetivação 
do capitalismo industrial – denominado por Marx de capitalismo 
verdadeiro – sofre obstáculos oriundos das forças reacionárias. As-
sim, irrecusavelmente, tanto no Brasil quanto na Alemanha a gran- 
 de propriedade rural é presença decisiva; de igual modo, o refor - 
mismo pelo “alto” caracterizou os processos de modernização de 
ambos, impondo, desde logo, uma solução conciliadora no plano 
político imediato, que exclui as rupturas superadoras, nas quais as 
classes subordinadas influiriam, fazendo valer seu peso específico, 
o que abriria a possibilidade de alterações mais harmônicas entre as 
distintas partes do social.

Mas se há semelhanças entre o caso brasileiro e o caso prus-
sia no, isto é, na via de edificação do capital no Brasil e a via  
prussiana, essas semelhanças se situam na lógica do entendimento 
das diferenças desses dois casos ao caso clássico. Entretanto,

[...] se aos dois casos convém o predicado abstrato de que neles a 
grande propriedade rural é presença decisiva, somente princi-
piamos verdadeiramente a concreção ao atentar como ela se obje-
tiva em cada uma das entidades sociais, isto é, no momento em 
que se determina que, no caso alemão, se está indicando uma 
grande propriedade rural proveniente da característica proprie-
dade feudal posta no quadro europeu, enquanto no Brasil se 
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aponta para um latifúndio procedente de outra gênese histórica, 
posto, desde suas formas originárias, no universo da economia 
mercantil pela empresa colonial. (Chasin, 2000d, p.44, grifo nosso)

As diferenças não ficam somente na forma do modo precedente, 
mas, ao passo que a industrialização alemã é das últimas décadas  
do século XIX, atingindo expressão significativa a ponto de a Ale-
manha se tornar potência imperialista – vide sua colonização tardia 
do continente africano e o evento do nazismo –, a industrialização 
brasileira, mais tardia, somente começa a se efetivar quando os 
países que passaram pela via prussiana abrem o capítulo da re-
divisão geográfica da África e da Ásia, principalmente por meio 
das guerras imperialistas, numa expansão capitalista, dividindo de 
igual para igual as fatias do mercado internacional com os países 
mais avançados. O Brasil, por sua vez, realiza esse processo de in-
dustrialização sem romper sua condição de país subordinado aos 
po los hegemônicos da economia internacional, ao contrário dos 
paí ses que passaram pela via prussiana. Numa fórmula sumária e 
feliz, Chasin (2000d, p.45) afirma que “o ‘verdadeiro capitalismo’ 
alemão é tardio, enquanto o brasileiro é hipertardio”.

Observação que conduz o pensamento de Chasin à constatação 
de não mais apenas uma única forma particular de constituição não-
-clássica do capitalismo, mas de mais de uma. No caso concreto, 
afirma o autor,

[...] cremos que se está perfeitamente autorizado a identificar 
duas, de tal sorte que temos, acolhíveis sob o universal das formas 
não -clássicas de constituição do capitalismo, a forma particular 
do caminho prussiano, e um outro particular, próprio aos países, 
ou pelo menos a alguns países (questão a ser concretamente  
ve rificada), de extração colonial. De maneira que ficam distin-
guidos, neste universal das formas não -clássicas, das formas que, 
no seu caminho lento e irregular para o progresso social, pagam 
alto tributo ao atraso, dois particulares que, conciliando ambos 
com o historicamente velho, conciliam, no entanto, com um velho 
que não é nem se põe como o mesmo. (Chasin, 2000d, p.45)
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Chasin demonstra que há vários exemplos de casos não -clás-
sicos de desenvolvimento, que se manifestam por uma similaridade 
com base na qual podemos caracterizá -los como via prussiana. A 
exemplo da Alemanha – que, durante sua unificação no terceiro 
quarto do século XIX, era um país débil economicamente e ainda 
no fim do mesmo século já se transformava em uma das principais 
potências econômicas e militares –, a Itália também sofreu o pro-
cesso de objetivação capitalista pela via prussiana, apesar de não 
atingir o patamar alemão, o que fez Antonio Gramsci apontar a 
questão meridional italiana na sua forma de “revolução passiva”, 
adequadamente assinalada por Marcos Del Roio (2000). Processu-
alidade similar transcorre com o Japão, que, durante a era Meiji 
(1868 -1912), também conseguiu um vasto desenvolvimento in-
dustrial através da superexploração da força de trabalho e da agres-
 são imperialista contra os países à sua volta. De tal modo que 
o que determina a particularidade de todos esses países é o fato de 
que todos sofreram uma objetivação tardia do capitalismo indus-
trial. Atenção! Frise -se, tardia. E é assim que esses países com-
põem, em suas debilidades, elos da cadeia imperialista. Elos débeis, 
de debilidades distintas em grau e natureza, mas elos da cadeia im-
perialista mundial.

Além disso, no Brasil, a edificação do capitalismo não foi an-
tecedida por uma época de ilusões humanistas e de tentativas de 
realizar um conjunto de direitos democráticos, como bem acen-
tuaram Florestan Fernandes (1981) e Carlos Nelson Coutinho 
(1974). Nesse processo, que Chasin chamou de via colonial e que 
Florestan Fernandes chamou de revolução burguesa autocrática, 
característica do capitalismo dependente, a burguesia

[...] não assume o papel de paladina da civilização ou de instru-
mento da modernidade, pelo menos de forma universal e como 
decorrência imperiosa de seus interesses de classe. Ela se com-
promete, por igual, com tudo que lhe fosse vantajoso: e para ela 
era vantajoso tirar proveito dos tempos desiguais e da heteroge-
neidade da sociedade brasileira, mobilizando as vantagens que 
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decorriam tanto do “atraso” quando do “adiantamento” das po-
pulações. Por isso, não era apenas a hegemonia oligárquica que 
diluía o impacto inovador da dominação burguesa. A própria 
burguesia como um todo (incluindo -se nela as oligarquias), se 
ajustara à situação segundo uma linha de múltiplos interesses e 
de adaptações ambíguas, preferindo a mudança gradual e a com-
posição a uma modernização impetuosa, intransigente e avassa-
ladora. (Fernandes, 1981, p.204 -5)

Segundo Florestan Fernandes (1981), o Brasil passou por uma 
formação de um “capitalismo difícil”, ou melhor, um capitalismo 
dependente, o qual deixa apenas poucas alternativas efetivas às 
burguesias que lhe servem a um tempo de parteiras e amas -secas. 
De sorte que a redução do campo de atuação da burguesia exprime 
uma realidade específica, a partir da qual a dominação burguesa 
aparece como conexão histórica não da revolução nacional -demo-
crática, mas do capitalismo dependente.

A burguesia brasileira, por sua vez, se vinculou diretamente  
às antigas classes dominantes, operando numa economia anacrô-
nica aos países de constituição do capitalismo pela via prussiana. 
Quando eram imperativas e irremediáveis, as transformações polí-
ticas foram feitas pelo alto, excluindo por completo a participação 
popular. Portanto, pensando com Chasin: o Brasil jamais conheceu 
a revolução democrático -burguesa. Por isso, a questão imposta por 
Chasin (2000d) é a de saber em que estágio de desenvolvimento  
o Brasil se achava, por volta das décadas de 1920 e 1930, quando 
aqueles outros países de constituição capitalista tardia já se encon-
travam, na sequência de uma rápida industrialização, na condição 
de elos débeis da cadeia imperialista. Indagando de forma sintética: 
a esse tempo, em que ponto estava a objetivação do verdadeiro capi-
talismo no Brasil?

Mas a questão exposta, obviamente, não é meramente de ordem 
cronológica. Enquanto a industrialização tardia de viés prussiano 
se efetivou num quadro histórico em que o proletariado já havia 
travado suas primeiras batalhas teóricas e práticas, e a estruturação 
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dos impérios coloniais já se configurava, a industrialização hi-
pertardia, de viés colonial, se realizou já no quadro da acumulação 
monopolista avançada, no tempo em que guerras imperialistas já 
haviam sido travadas e numa configuração mundial em que a pers-
pectiva do trabalho já havia se materializada numa possibilidade  
da suprassunção do poder do Estado. Ainda mais, a industriali-
zação tardia, apesar de retardatária, é autônoma, ao passo que a hi-
pertardia, além de seu atraso cronológico, dando -se em países de 
extração colonial, é realizada sem que esses tenham deixado de ser 
subordinados das economias centrais. Conclusão que leva Chasin, 
pela ausência de um termo mais alusivo, a cunhar a expressão via 
colonial de entificação do capital. Essa aproximação da particulari-
dade do ir sendo do capitalismo verdadeiro em sua formação ge-
nética, exposta adequadamente por Chasin, tem por parâmetro os 
lineamentos traçados por Marx quando da elaboração da teoria da 
“miséria alemã”, atestando que o caráter tardio da constituição do 
capitalismo verdadeiro extrapola em muito a referência cronológica 
do capitalismo pela via clássica, germinando uma forma de ser que 
afeta todas as relações societárias.

Conclusão que foi assim exposta por seu formulador:

A conjunção entre o embrião maldito do capital incompletável 
[...] e a insubstancialidade teórica e prática, até hoje, da esquerda 
organizada é determinação da miséria brasileira.

Miséria brasileira é determinação particularizadora, para o 
âmbito do capital e do capitalismo de extração colonial, da fór-
mula marxiana da “miséria alemã”. Compreende processo e  
resultantes da objetivação do capital industrial e do verdadeiro 
capitalismo, marcados pelo acentuado atraso histórico de seu ar-
ranque e idêntico retardo estrutural, cuja progressão está conci-
liada a vetores sociais de caráter inferior e à subsunção ao capital 
hegemônico mundial. Alude, portanto, sinteticamente, ao con-
junto de mazelas típicas de uma entificação social capitalista,  
de extração colonial, que não é contemporânea de seu tempo. 
(Chasin, 2000j, p.160)
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A economia brasileira era ainda dependente de sua agroexporta-
ção mesmo quando surge a industrialização. E sua industrialização 
– no geral, centrada em São Paulo – surge como alternativa à crise do 
café e ao desequilíbrio das exportações de matéria -prima. Chasin 
(2000d) demonstra que a “vocação agrícola” do país o fez entrar 
num círculo vicioso: o aprofundamento da especialização da produ-
ção agrícola voltada para fora fez com que o financiamento da reali-
zação do valor da economia agroexportadora também fosse externo. 
Ou seja, a realização do valor da economia agroexpor tadora sus ten-
tava -se no financiamento externo a esse, que por sua vez exigia a 
rejeição da forma de produção do valor da economia agroexporta-
dora. Simultaneamente, o mecanismo de financiamento externo blo-
queava a produção do valor de mercadorias de realização interna. 
De maneira que os anos 1930 foram os anos das transformações do 
capitalismo brasileiro rumo à industrialização, mas somente com a 
industrialização pesada, na segunda metade da década de 1950, o 
setor industrial ultrapassou pela primeira vez o setor da agricultura 
– processo coerentemente explicitado na obra de Nelson Werneck 
Sodré (1990).

Reconhecendo o processo tardio da entificação do capitalismo 
verdadeiro, Francisco de Oliveira (1988), em seu célebre estudo  
A economia brasileira: crítica à razão dualista, crê que o processo  
de revolução burguesa ocorre no Brasil através da impossibilidade  
da ruptura do modo de acumulação agroexportador. Suspenso pela 
analítica paulista, Oliveira vislumbra a forma política da revolução 
burguesa no Brasil como desdobrada no “populismo”. Para o autor, 
ao contrário da revolução burguesa pela via clássica, a mudança das 
classes proprietárias rurais pelas novas classes burguesas empresa-
riais e industriais não exigirá, no Brasil, uma ruptura total do sis-
tema, não apenas por razões genéticas, mas por razões estruturais.

Aqui, passa -se uma crise nas relações externas com o resto do  
sis tema, enquanto no modelo “clássico” a crise é na totalidade da 
economia e da sociedade. No modelo europeu, a hegemonia  
das classes proprietárias rurais é total e paralisa qualquer desen-
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volvimento das forças produtivas, pelo fato mesmo de que as 
economias “clássicas” não entravam em nenhum sistema que 
lhes fornecesse os bens de capital que necessitavam para sua ex-
pansão: ou elas produziam mais bens de capital ou não haveria 
expansão do capitalismo, enquanto sistema produtor de merca-
dorias. A ruptura tem que se dar, em todos os níveis e em todos 
os planos. Aqui, as classes proprietárias rurais são parcialmente 
hegemônicas, no sentido de manter o controle das relações ex-
ternas da economia, que lhes propiciava a manutenção do padrão 
de reprodução do capital adequado para o tipo de economia pri-
mário -exportadora. Com o colapso das relações externas, essa 
hegemonia desemboca no vácuo; mas nem por isso [...] entram 
em ação mecanismos automáticos que produzissem a industria-
lização por “substituição de importações”. A condição suficiente 
será encontrar um novo modo de acumulação que substitua o 
acesso externo da economia primário -exportadora. E, para tanto, 
é preciso adequar antes as relações de produção. O populismo é 
a larga operação dessa adequação, que começa por estabelecer a 
forma da junção do “arcaico” e do “novo”, corporativista como se 
tem assinalado, cujo epicentro será a fundação de novas formas 
de relacionamento entre o capital e o trabalho, a fim de criar as 
fontes internas da acumulação. (Oliveira, 1988, p.39 -40)

Entretanto, o autor já percebe a característica capitalista do 
modo de produção no Brasil:

Celso Furtado, em Formação econômica do Brasil, fornece a chave 
dessa conjunção: crise mundial de 1930 e revolução interna, 
uma espécie de 18 de Brumário brasileiro, em que a industriali-
zação surge como projeto de dominação por outras formas da 
divisão social do trabalho, mesmo às custas do derrocamento  
da burguesia cafeicultora do seu lugar central. O termo subde-
senvol vimento não é neutro: ele revela, pelo prefixo “sub”, que a 
formação periférica assim constituída tinha lugar numa divisão 
internacional do trabalho capitalista, portanto, hierarquizada, 
sem o que o próprio conceito não forma sentido. Mas não é eta-
pista no sentido tanto stalinista quanto evolucionista, que no 
fundo são a mesma coisa. (Oliveira, 2006, p.127 -8)
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Ao contrário de ver, como Francisco de Oliveira (1988), esse 
processo reconciliador da maturação industrial dos anos 1930 como 
uma revolução burguesa perpetrada pelo populismo, Chasin deter-
mina que a via colonial de objetivação do capitalismo verdadeiro no 
Brasil, em uma de suas determinações mais gerais, significa o es-
tabelecimento da existência societária do capital sem mediação de 
processo revolucionário constituinte. O que se inscreve na pena 
marxiana (Marx, 1995b), a sua fórmula da subsunção formal – em 
contraposição à subsunção real – do trabalho ao capital. Nelson 
Werneck Sodré (1990), ao concluir o debate a partir do momento 
em que ele encontrou alguma forma de desenvolvimento capi-
talista, desconsiderou que há modos de ser do capital em que a 
subsunção do trabalho ao capital ainda se manifesta formalmente, 
sendo somente com a indústria moderna a fase de subsunção real 
do trabalho ao capital. O que Carlos Nelson Coutinho e J. Chasin 
propõem não é outra coisa senão a determinação ontológica do 
modo específico do ir sendo capitalismo no Brasil, ou seja, a consti-
tuição do processo de transformação de subsunção formal do tra-
balho ao capital à sua subsunção real. O primeiro dando um salto 
fundamental para o desenvolvimento da teoria ao se debruçar na 
obra lukacsiana e o segundo, tomando por base o desenvolvimento 
do primeiro, ao perceber não uma, mas pelo menos duas formas de 
desenvolvimento do capitalismo verdadeiro que diferem da via 
clássica descrita por Marx. E, sobretudo, a partir disso, conseguem 
demonstrar as diferenças e os limites das teorias existentes sobre a 
natureza social do capitalismo brasileiro.

Somente a partir dessa perspectiva, aliás, do reconhecimento 
valorativo da tese de Coutinho (1974), é que Chasin – sem precisar 
dialogar diretamente com outras correntes, não por se abster do de-
bate ou tergiversar, mas por chegar à conclusão aqui exposta de que 
a tese central de Coutinho suprassume a propositura de Gorender 
(2001) e Sodré (1990) – reconhece a absurdidade de equiparar poli-
tologicamente, de algum modo e até mesmo com algumas cautelas, 
o Brasil, a Alemanha e a Itália, do início do século XX. Pois o que  
se compara são, portanto elos débeis da cadeia imperialista, ou seja, 
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fenômenos do capitalismo altamente avançado, entidades demons-
tradas por Lenin como determinantes da fase superior do capi ta-
lismo, com entidades coloniais. Simplificando, correndo o risco  
de perder o fundamento -chave da teoria, o que se compara são os 
países em disputa imperialista pela colonização dos territórios de 
capitalismo hipertardio, com as colônias subordinadas a esses 
países.

À guisa de uma conclusão, a via colonial é a entificação do capi-
talismo que ocorre na ausência de uma revolução burguesa. De sorte 
que, sem a revolução burguesa, que não ocorreu nem pela via clás-
sica nem tardiamente pela via prussiana, o Brasil vem a ser uma 
herança de uma unidade territorial e linguística constituída na sub-
sunção formal ao capital, através de uma sociedade escravista, 
conforme apontou J. Chasin (2000k, p.220). Herança, por conse-
quência, de uma forma desagregada, sem dimensão de sociabili dade 
nacional, identidade econômica ou cultural, a não ser a ficção da 
autonomia política. A postura da esquerda pelo acabamento da re-
volução democrática foi o revés de seu despreparo em face do golpe 
bonapartista de 1964. Aliás, como salientou Florestan Fernandes 
(1981, p.213), as tendências autocráticas e reacionárias da burgue-
sia brasileira fizeram parte de sua própria característica histórica 
inata. A maneira pela qual a burguesia constituiu sua dominação e 
a parte que nela tomaram as concepções da velha e da nova oligar-
quia converteram a burguesia em uma força social que historica-
mente sempre agiu de maneira ultraconservadora e reacionária.

O capital atrófico e a dupla transição

Feto natimorto, a ausência de uma revolução burguesa empurra 
a resolução da ultrapassagem do processo da via colonial para a 
perspectiva do trabalho; reflexões ausentes na teoria da revolução 
antifeudal. Aliás, a ruptura com a via colonial não é uma empresa 
do capital pelo acabamento da revolução burguesa inconclusa,  
mas do trabalho, mesmo quando não se trata ainda da inflexão que 
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supera o universo do capital, como é o momento do caso brasileiro. 
E foi precisamente isto, a efetivação de uma nova propositura pro-
dutiva no Brasil pela via do trabalho que só os trabalhadores pode-
riam realizar, que a esquerda de um modo geral não perspectivou 
executar. Ou seja, a “centralidade operária na questão democrática, 
que implica o rompimento do politicismo, [...] demanda um pro-
grama econômico de transição democrática” (Chasin, 2000e, p.132).

Na tradição clássica demonstrada por Marx (2005b, 2002), a es-
querda inicia sua postura teórica justamente quando a revolução 
burguesa chega ao seu limite, cabendo à revolução socialista, co-
mandada pela classe de vanguarda do trabalho, ser a continuidade 
radical do processo de revolução permanente. No Brasil, dado o 
inacabamento de classes e a inexistência de uma revolução bur-
guesa, a esquerda principia seu campo de atuação muito aquém dos 
limites da crítica burguesa clássica, ou até mesmo da burguesia 
prussiana – pois a via prussiana não sucede somente antes, mas de 
maneira mais rápida. A esquerda brasileira nasce submersa no 
limbo, como advertiu Chasin (2000j), entre o inacabamento de classe 
do capital e o imperativo meramente abstrato de dar início ao pro-
cesso de integralização categorial dos trabalhadores. E a esquerda 
se constituiu como força social que intenta a finalização do pro-
cesso de entificação do capitalismo para lutar contra uma classe 
que se efetivaria realmente – como burguesia de facto –, mas que 
para isso, acreditava, deveria aliar -se à burguesia para que esta  
última dominasse de forma efetivamente plena. A esquerda fora, 
portanto, convertida em empreiteira de uma obra por finalizar, da 
qual não dispunha nem das forças nem da matéria -prima.

O que a esquerda pecebista buscou fazer, da Declaração de 
Março de 1958 até golpe de misericórdia recebido da ditadura bo-
napartista, foi a completação da revolução burguesa, calcada num 
desconhecimento do chão societário da edificação do capitalismo; 
impropriedade que a conduziu ao suicídio perpetrado pela repe-
tição do etapismo por aqueles que romperam de certa forma com a 
tática pecebista e pegaram em armas, tática na qual não existia um 
programa econômico alternativo, senão – insistimos – o de com-
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pletar a “alma morta sem batismo” do capitalismo verdadeiro. Ca-
minho que jamais poderia ser completado pela burguesia, como 
assinalou Rago (2001) numa tese em que demonstra o construto 
genético e ideológico da burguesia de natureza atrófica e subordi-
nada. Tese firmada nas descobertas de J. Chasin:

Num país como o nosso, de constituição hiper -retardatária do 
capital verdadeiro, o que seria a ambição de vir a ser um hipera-
nacronismo? A história brasileira do capital e de suas personae 
oferece a resposta. Aqui, basta assinalar, a encarnação burguesa 
do anacronismo dispensou até mesmo revoluções terciárias. Ou 
seja, jamais completou seu parto. Sua face é a de um embrião 
maldito condenado a uma gestação eterna. Cresce e encorpa na 
reprodução de sua incompletude, engrossando sempre mais os 
cordões umbilicais que atam às fontes que o tolhem e subor-
dinam. (Chasin, 2000j, p.159)

A análise de Chasin (2000k) não se encerrou na constatação das 
dificuldades da esquerda e da burguesia nacional em assumir o pa-
pel que lhes seria natural, o da revolução burguesa que não passou 
de um embrião eterno, mas propôs uma saída possível, cobrando a 
ultrapassagem desses limites pelo desenvolvimento de uma praxis 
que ferisse a ditadura bonapartista em suas bases estruturais. Foi  
o que o autor denominou de processo de dupla transição.

Todavia, para compreender a proposta da dupla transição, faz -se 
necessário caracterizar brevemente o período vivido pelo Brasil na-
quelas circunstâncias, pois a crítica de Chasin (2000g) se baseia  
na confrontação entre a realidade das classes subalternas e o cha-
mado “milagre brasileiro”, já que a proposta de Chasin data de 
quase uma década após a fratura definitiva do PCB e a aniquilação 
da esquerda armada. Ao contrário da esquerda politicista – e aqui 
se insere tanto a oposição formal emedebista quanto a política pe-
cebista –, que via na luta política o modo de ultrapassar a ditadura 
militar (quando não se falava, como fazia a esquerda tradicional, 
em distribuição mais equivalente), Chasin percebia que só um 
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plano econômico paralelo perpetrado pelos trabalhadores seria 
capaz de derrubar o “milagre brasileiro” e sua lógica de superex-
ploração das classes subalternas. “Milagre” que se efetivou conco-
mitantemente à aniquilação da esquerda armada (1968 -1973) e à 
economia associada que se desnuda nos anos seguintes.

J. Chasin (2000g) percebeu que o “milagre brasileiro” era fruto 
de uma superexploração da força de trabalho, sendo, por isso, um 
duplo fracasso: um fracasso geral, porque foi um fracasso como 
projeto e organização da produção, uma vez que se sustentava na 
exclusão massiva do conjunto do povo brasileiro; e um fracasso es-
pecífico, pois o modelo econômico impôs um entrave a si mesmo, 
não conseguindo – mesmo com o ônus das classes subalternas, do 
qual ele se beneficiava – repetir nos anos seguintes o ciclo de acu-
mulação do capital como fizera de 1968 a 1973.1

Se, desde os primórdios da implantação da política econômica 
vigente [Chasin escreve em 1977], a oposição não foi capaz de 

1 Cf. Alves (1989). A evolução do salário mínimo real, com o chamado milagre 
brasileiro, evidencia a exclusão das classes subalternas dos benefícios sociais: 
em janeiro de 1959, o salário mínimo real era de Cr$ 1.735,29, passando para 
Cr$ 1.304,35 em janeiro de 1963, e caindo para Cr$ 532,80 em março de 1976, 
no ápice do milagre e da adulteração dos dados realizada por Delfim Netto 
(Dieese, Divulgação n.1/76, 19 de abril de 1976, p.10). Também constatamos 
isso ao analisar salário mínimo e alimentação mensal mínima: tempo de tra-
balho necessário para a compra de ração alimentar mínima definida pelo 
Decreto -Lei n. 399 de 30 de abril de 1938. Em 1963, eram necessárias 88 horas 
e 16 minutos. Numa curva ascendente chega -se a 163 horas e 32 minutos em 
1974, um prejuízo de 251,2% às classes subalternas (Dieese, Separata da Re-
vista Dieese, abril de 1979). A taxa de inflação, que desfavorece imediatamente 
as classes inferiores, de 26,3%, em 1960, chegou em curva ascendente a 239% 
em 1983, comprovando o fracasso do milagre (World Bank. Country Study, 
Brazil, outubro de 1979. Pereira, Luiz Carlos Bresser. Os limites tecno bu ro-
crático -burgueses da abertura brasileira, 1983, p.32 apud Alves, 1989, p.331). O 
endividamento era em 1964 de 3.101,1 bilhões de dólares e chegou em 1981 a 
61.411,0 bilhões de dólares (Boletim do Banco Central do Brasil. Conjuntura 
Econômica. v.26, abril de 1976). Atentemos para fato de que o deficit foi sanado 
somente no segundo mandato do governo Luís Inácio Lula da Silva, em  
meados de 2009.
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pôr a nu e denunciar os mecanismos do projeto econômico da 
ditadura, e a partir daí equacionar e lutar por um programa po-
lítico verdadeiro e eficiente, também quando se verificou o fra-
casso restritivo, quando o “milagre” se esgotou, a oposição não 
compreendeu verdadeiramente o que ocorria. Sem dúvida que 
esta segunda incompreensão nasceu e esteve condicionada pela 
primeira, mas dada a diferença entre os dois fracassos, os mo-
mentos histórico -sociais também são distintos, e as consequên-
cias das duas incompreensões também se mostram diversas, 
principalmente no terreno prático da atuação política. (Chasin, 
2000g, p.63)

Chasin (2000g) demonstrou como o polo dinamizador da eco-
nomia esteve montado, durante os anos 1968 a 1973, sobre a pro-
dução de bens de consumo duráveis, notadamente a indústria 
automobilística. Nesse aspecto, o duplo fracasso do “milagre” tam-
bém teve um sucesso. Pois, destinada ao consumo interno, essa  
forma de produção tinha que gerar, imprescindivelmente, um mer-
cado de consumo, ainda que restrito, a fim de absorver a produção 
efetuada e, desse modo, realizar a mais -valia extraída no processo 
produtivo. Com isso, gerou uma acumulação de capital, apesar  
dos problemas anexos a isso, ou seja, o capital de investimento era, 
quase em sua totalidade, capital estrangeiro, sendo que a realização 
final da mais -valia só se efetivava, de fato, na sua remessa ao exte-
rior. Demais, o capital brasileiro realizava sua mais -valia em cru-
zeiros, a moeda nacional da época, tendo que ser convertido todos 
os valores em dólares, perdendo, obviamente, no câmbio.2

2 Antonio Carlos Mazzeo – em consonância à tese de Antonio Rago Filho (2001) 
– também percebe a forma bonapartista da burguesia brasileira: “A forma-
-Estado autocrática militar -bonapartista ganha sua feição mais acabada entre os 
anos de 1968 e 1973, e vive seu auge no período Médici (1969 -1974), quando os 
ajustes internos, entre as frações de classe burguesas encontram certo acomoda-
mento, e o governo consegue impulsionar uma política econômica que eleva os 
índices de crescimento do PIB, entre 1968 e 1974, a taxas anuais de 10,9%, o 
que também possibilitou que os governos militar -bonapartistas tivessem apoio 
de classe média e de segmentos do proletariado. Levando -se em conta a exis-
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Além disso, o desenvolvimento da produção de bens de con-
sumo duráveis implica, nas condições de subdesenvolvimento 
brasileiro, a importação de bens de produção e insumos básicos. 
O que significa, no conjunto, a necessidade de obter volumosas 
quantidades de divisas. Daí o chamado “esforço exportador” 
para obter dólares. Todavia, por mais forte que ele tenha sido, 
por mais incentivado que ele seja, nunca foi capaz de atender às 
necessidades na geração de tais recursos. (Chasin, 2000g, p.70)

Disso resulta o crescimento do desequilíbrio da balança comer-
cial e da balança de pagamentos, compondo um grande endivida-
mento externo e uma produção não voltada às necessidades básicas 
das classes populares.

Enquanto para Nelson Werneck Sodré (1990) a base objetiva da 
aliança das forças populares com a burguesia nacional consistia no 
comum interesse pelo desenvolvimento capitalista independente 
da dominação do imperialismo, Chasin expõe o ponto nevrálgico, 
mostrando que a burguesia brasileira jamais intentou romper com 
sua condição de subordinação.3 Daí, os pontos centrais de um pro-
grama de transição capaz de aglutinar e cativar para a luta política 
as massas trabalhadoras são indicados, negativamente, por aqueles 

tência de todo um sistema político repressivo, a censura aos meios de comuni-
cação e a autocensura e conivência de influentes órgãos da imprensa, como a 
Rede Globo e, particularmente, a timidez da oposição exercida pelo MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro), que transita de uma atuação mais radica-
lizada, até 1968, para uma bastante moderada – fato que terá repercussão nega-
tiva no enfrentamento à ditadura bonapartista –, não podemos deixar de ver, 
entretanto, nas vitórias eleitorais da Arena (Aliança Renovadora Nacional) um 
termômetro do apoio que o governo militar -bonapartista recebia de um seg-
mento considerável da sociedade civil, pelo menos até 1974, quando o modelo 
de acumulação adotado entra em agonia” (Mazzeo, 1999, p.144).

3 Acerca das formas possíveis de luta da esquerda, Mazzeo escreve: “Ainda 
dentro desse pensamento, para as massas oprimidas não haveria condições de 
combater a exploração sem combater, ao mesmo tempo, a cadeia imperialista 
mundial, e qualquer luta de libertação nacional teria, necessariamente, para ser 
vitoriosa, de se definir como anti -imperialista com caráter proletário e socia-
lista” (Mazzeo, 1995, p.43, grifo nosso).
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suportes da organização produtiva vigente que deveriam ser des-
montados, por serem a base da exclusão social, e positivamente 
pelas carências mais prementes da classe operária: ampliação da 
pro  dução de bens de consumo populares, investimento estatal e pri-
vado nacional da indústria de base, reforma agrária que combi-
nasse a tradicional distribuição de pequenas glebas para os casos 
em que a produção assim o permitisse com a criação de gran- 
des empresas públicas (não necessariamente estatais) exemplares 
pela produtividade e pela relação salarial, e redefinição das relações 
com o capital externo. Ruptura, pois, com a via colonial como pri-
meira transição, objetivando necessariamente reordenar o sistema 
de produção – ainda sob o modo de produção capitalista – promo-
vendo a desestruturação dos aspectos mais gravosos da efetivação 
do capital atrófico. Portanto, um processo de dupla transição que 
pode ser assim arquitetado:

[...] a primeira transição, designação aqui reafirmada, está vin-
culada em sua distinção à transição socialista, consubstancia as 
transformações imediatamente possíveis e abre estruturalmente 
para a transição última, que projeta para além do capital. Com-
preender esse todo processual como o conjunto de uma dupla 
transição supera radicalmente qualquer dos equívocos relativos à 
promoção da completude do capital e evita, pela raiz, toda sorte 
de politicismos e as esdrúxulas justaposições do etapismo explícito 
ou camuflado. Em suma, a dupla transição reafirma o socialismo 
ao mesmo tempo que reconhece a impossibilidade de sua reali-
zação imediata, sem conduzir ao imobilismo e sem permitir que 
a afirmação socialista seja transformada em discurso melancó-
lico da mais nobre volição ou da mais tacanha teimosia. (Chasin, 
2000k, p.219, grifo nosso)

No momento em que J. Chasin escrevera essas linhas, a dita-
dura militar dava seus primeiros sinais de esgarçadura apontando 
para a reabertura – momento imediatamente anterior ao ressurgi-
mento do movimento sindical na cena política do país. É forçoso 
reconhecer que o movimento sindical, emasculado pela ditadura 
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militar, ressurge já despojado de qualquer intenção de revolução 
social ou de uma reordenação da sociedade através de ruptura drás-
tica que arrastaria consigo as estruturas do capitalismo nacional. A 
partir disso, J. Chasin chama a atenção para o problema da possibi-
lidade de a abertura “democrática” ser efetuada de maneira antide-
mocrática, id est, pelos mesmos gestores do capital atrófico que 
forjaram a ditadura, apoiada pela mesma burguesia caudatária – o 
que manteria intactos o caráter autocrático do Estado e a base eco-
nômica da superexploração da força de trabalho, que Florestan 
Fernandes chamou de “transição transada” ou transição pactuada. 
Fato que sucedeu. De tal modo que o programa econômico da 
dupla transição, efetuado pelos trabalhadores, superaria a ideia de 
completar o capitalismo atrasado, centrando a lógica de produção 
para as carências imediatas das classes subalternas. Mas as oposi-
ções foram incapazes de alçar um programa econômico dessa en-
vergadura, lutando simplesmente no ardil do politicismo, na luta 
estritamente político -institucional que foram levadas a travar cons-
cientemente pelos gestores do capital atrófico.

As reações brutais dos governos Ernesto Geisel e João Batista 
Figueiredo contra a ofensiva do movimento sindical ocorrido entre 
os anos 1978 e 1980 realçam a propositura de que a abertura suce-
deria pelo modo previsto por J. Chasin: pelo modo antidemocrático 
e numa transição “segura”. No entanto, as greves abriram a pers-
pectiva possível do encerramento da via colonial e do processo de 
dupla transição – o que constituiu uma pequena vitória4 social pelo 

4 Vitória parcial do movimento grevista, que não significa uma vitória da classe 
operária, assim exposta por Chasin: “Assim, nesta malha de reversões e cam-
biante direcionamento das forças, se a greve dos metalúrgicos, quando se 
lançou em meados de março, não o fez na posse de uma perfeita avaliação da 
situação, o poder, quando interveio e decapitou, não compreendeu verdadeira-
mente que estava diante de um movimento de massas, que a greve instaurara o 
exuberante fenômeno das assembleias sindicais multitudinárias, e que, por-
tanto, encontrava -se diante dos acontecimentos de nova qualidade, em face dos 
quais seu instrumental jurídico -repressivo era, em certa medida, impotente. 
Aquela já não era uma situação em que bastava cassar um dirigente para chegar 
à aniquilação de uma entidade ou à castração de um movimento. Toda uma 
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fato de a organização dos operários ter derrubado a lei de greves  
da ditadura militar, mas constituiu, definitivamente, uma derrota 
porque a luta dos trabalhadores pela dupla transição jamais ocor - 
reu. A ditadura realiza, desse modo, sua abertura lenta e planejada 
após ter vencido definitivamente a esquerda que mantinha em seu 
programa a proposta revolucionária. Se a democracia no Brasil era 
o historicamente novo, os movimentos trabalhistas do fim dos anos 
1970 poderiam ter dado um passo considerável rumo a essa tran-
sição – passo que só poderia ser dado pela radicalidade do trabalho, 
elemento nuclear no centro nervoso do sociometabolismo do ca-
pital. Todavia, os movimentos grevistas não abandonaram o politi-
cismo intrínseco à natureza da esquerda brasileira, não deixando de 
apresentar debilidades oriundas, em parte, da maturação da sua ex-
periência sindical, e, em parte, de concepções tortuosas.

Quando eclodiu a greve dos metalúrgicos do ABC [...] as condi-
ções eram limitadoras, pois o acordo, que já fora estabelecido, 
com uma trintena de sindicatos de outras bases territoriais, 
desde logo, reduzia a expansão possível. Ainda mais e funda-
mentalmente, [...] tal como se pôs, o movimento grevista se viu, 
de imediato, remetido a um nível de luta que ultrapassava o 
plano das contendas delimitadas. O natural despreparo e inex-
periência, a subestimação do adversário, a debilidade na apre-
ciação da realidade, a fraqueza, em síntese, de uma força nascente 
impediu a percepção de que a greve, depressa demais – e sem 
forças para isso – se punha na situação de um movimento direta-
mente desafiador da política econômica vigente. O movimento 
parece não ter dado maior importância ao fato que estava cir-
cunscrito, não notou que já pelejava no plano de seu objetivo es-

multidão, agora, teria que ser agrilhoada”. (Chasin, 2000i, p.99 -100). É forçoso 
ressaltar que o movimento grevista não possuía a intenção de revolução ou de 
alteração completa da economia brasileira. Em certo momento, os grevistas 
chegaram a questionar a ditadura militar, mas o movimento em si se baseava 
nos reajustes salariais. O movimento grevista de 1979 foi o retorno do movi-
mento sindical no cenário brasileiro: se em 1970 não ocorreu nenhuma greve, 
em 1979 as 113 greves envolveram 3.207.994 pessoas (Alves, 1989, p.254).
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tratégico, prosseguindo a manejar como se estivesse atuando 
simplesmente num plano bem mais estreito. Laborou, pois, na-
quela fase, na incompreensão política do seu próprio momento, 
confundindo inadvertidamente o que há de ser seu ponto de che-
gada com a travessia concreta que estava vivendo, julgando que 
não se afastara desta. (Chasin, 2000i, p.99)

Devido ao seu isolamento político, à incapacidade dos repre-
sentantes sindicais em expandir as bases da greve – na crença da 
impossibilidade do não -isolamento político numa greve –, a pers-
pectiva da dupla transição quase se esgota. Retomado por Chasin 
ainda no processo eleitoral de dez anos depois do movimento sin-
dical, o processo de dupla transição se configuraria uma tarefa 
muito mais difícil, sobretudo pelo desenlace acentuado da mundia-
lização do capital dos anos 1980. Assim, a primeira transição desse 
processo não poderia ser mais efetuada como processo de dupla 
transição nacional, mas já baseada num internacionalismo, por um 
bloco verossímil, centrado no eixo mais desenvolvido dos países de 
entificação de via colonial, que padeciam das mesmas mazelas, a 
saber, Brasil, México e Argentina. Países que, embora transitados 
ao capitalismo verdadeiro pelo processo da via colonial, já haviam 
alcançado um certo nível de experiência sindical e desenvolvimento 
industrial – quando comparados aos países menos desenvolvidos 
da América do Sul.

As movimentações operárias do grande ciclo de greves de 1978 
a 1980, para Antonio Carlos Mazzeo (1999), continham per se um 
elemento muito mais severo de crítica objetiva à ditadura militar, 
em comparação com as forças de oposição que foram desmante-
ladas ainda no governo Médici – teorização confluente com a de J. 
Chasin (2000i). As lutas operárias deslocaram o eixo da luta contra 
a ditadura militar para a base econômica da estrutura do fracassado 
“milagre econômico”. Apesar de as movimentações grevistas ope-
rarem sob a óptica intuitivo -política – mormente por não possuir 
um projeto definido de transformação social –, elas apontaram a 
necessidade e a possibilidade objetiva da realização da dupla tran-
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sição, que poderia ser aditada se as forças políticas em jogo para 
isso se empenhassem.

No entanto, por ter sido produto de ações espontâneas, apesar de 
seu potencial, o movimento grevista careceu de uma direção po-
liticamente consciente e de um núcleo dirigente que realizasse a 
mediação entre as manifestações da consciência imediata com 
uma ação mediada por uma política que permitisse o desenvol-
vimento das imensas potencialidades imanentes àquelas movi-
mentações operárias. Isso era tão evidente que, mesmo dentro de 
uma visão difusa e intuitiva, algumas lideranças esboçaram uma 
percepção sobre a necessidade de adoção de um instrumento mais 
eficaz de intervenção política, e juntamente com grupos de es-
querda – que se aproximam do movimento operário no período 
das mobilizações ascendentes –, acabam aderindo à ideia de 
fundar um partido político que defendesse os interesses dos tra-
balhadores, ainda que restrita a uma definição genérica de par-
tido político e dentro de um caldo de cultura muito permeado 
por uma concepção espontaneísta. Além disso, inicialmente não 
havia consenso entre os sindicalistas, que tendiam a ver os polí-
ticos e a política com muita desconfiança. Mas o fato é que acima 
das divergências sobre a adesão à ideia da criação de um partido 
de trabalhadores havia objetivamente uma cultura política que 
privilegiava o espontaneísmo, em detrimento de uma estrutura 
organizativa dotada de instrumentais teóricos que pudessem 
nor tear a ação operária, o que evidenciava extrema debilidade na 
formação política de suas lideranças. (Mazzeo, 1999, p.159)

A abdicação por parte dos trabalhadores de uma coordenação 
comunista no conjunto dos movimentos grevistas – que dá origem, 
diretamente, à formação do Partido dos Trabalhadores (PT) –, o 
que demonstra uma ausência da consciência mediativa, isola a 
greve do conjunto das reivindicações sociais das frações de classe 
do proletariado no Brasil. Somado ao despreparo da esquerda tra-
dicional, com a política conciliadora da frente ampla, e adicionado 
aos movimentos de luta armada dos anos 1960, o isolamento das 
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greves – que poderiam ter ampliado as bases grevistas para um eixo 
de contestação geral, e não somente setorial (setorial e defensivo) – 
culmina na definitiva derrota da esquerda, que já se encontrava 
prostrada desde a aniquilação da luta armada, com a abertura e a 
transição pelo alto implementada com “segurança” pelo governo 
João Batista Figueiredo.

A confluência entre o fracasso geral das oposições e a morte  
da esquerda impediu o desenvolvimento de um processo latino-
-americano de dupla transição. Processo jamais intentado ou co-
locado diretamente em pauta pela cúpula da esquerda partidária  
ou pelas lideranças grevistas que tomaram corpo no final dos anos 
1970. Associado ao processo recente da globalização – manifesto na 
reestruturação do processo produtivo –, seu resultado não pode ser 
outro senão a falência definitiva da possibilidade da revolução so-
cial como um fenômeno regional. Em consequência, se o âmbito 
nacional continua sendo palco de latejamento dos problemas so-
ciais por ocasião de sua entificação hipertardia do capitalismo, a 
dinâmica da resolução desses problemas não pode mais ser encon-
trada no âmbito nacional. A perspectiva anteriormente viável, pro-
posta por Chasin, de superar o capital pela reta da dupla transição 
– momento de integração mundial do capitalismo de qualidade 
muito inferior – se tornou obsoleta com o desfecho do processo da 
via colonial realizado pelas mesmas forças sociais que engendraram 
sua formação.


