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RESUMO 
 

CAMPOS, Paulo. (2021). O feudalismo brasileiro: entre a Internacional Comunista e o 
PCB (1922-1929). Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
Este trabalho almeja discutir as significações da categoria “feudalismo” no 

pensamento político comunista brasileiro da década de 1920. Nesse sentido, faremos 

uma breve introdução à história dos usos da categoria no pensamento político 

brasileiro, seguido de um levantamento de sua origem e desenvolvimento na 

Internacional Comunista, e de uma análise de sua chegada no Brasil. Por fim, 

debateremos a relação entre a categoria, a dialética do localismo e cosmopolitismo 

apontada por Antonio Candido e a posição dos comunistas brasileiros frente a este 

dilema. 

 
 
Palavras-chave: Pensamento político e social brasileiro. Pensamento político 
comunista. Internacional Comunista. Feudalismo. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

CAMPOS, Paulo. (2021). Brazilian feudalism: The Communist International and the 
Brazilian Communist Party (1922-1929). Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
This work aims to discuss the meanings of “feudalism” in Brazilian communist thought. 

Thus, we will make a brief introduction about the concept´s historical uses in Brazilian 

political thought, followed by an analysis of its origin and development in the 

Communist International and its arrival in Brazil. Finally, we will debate the relation 

between the category, the “dialectic of localism and cosmopolitism” pointed out by 

Antonio Candido, and the communist’s position facing this dilemma. 

 
 
Keywords: Brazilian political and social thought. Communist political thought. 
Communist International. Feudalism. 
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Introdução: O feudalismo no pensamento político brasileiro 

 

O ano de 1922, no qual se comemorou o centenário da Independência do Brasil, 

foi marcado por uma série de eventos importantes, como a Semana de Arte Moderna, 

a fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB) e o Levante do Forte de 

Copacabana. Esses eventos podem ser vistos como manifestações de um processo 

que é chamado, genericamente, de modernização1. Enquanto o Brasil lutava para 

superar seu passado, notava-se também que seria necessário entender exatamente 

no que consistiria o passado brasileiro e de que maneiras ele se manifestava no 

presente. Ou seja, percebia-se que não se tinha uma noção clara do que se estava 

lutando para superar. Como se tentassem suprir esta lacuna, os intelectuais 

brasileiros se lançaram sobre a questão. 

Podemos citar quatro autores seminais nesta tentativa, responsáveis pelas 

balizas dentro das quais muitos dos intelectuais que os seguiram cronologicamente 

se movimentaram. São eles: Oliveira Vianna, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 

Holanda e Caio Prado Jr (RICUPERO, 2011). Em linhas gerais, Oliveira Vianna e 

Gilberto Freyre enfatizavam a construção patriarcal da sociedade brasileira; Sérgio 

Buarque de Holanda destacava a dificuldade de se estabelecer a democracia no Brasil 

em função do que chama de “cultura da personalidade”. Por fim, Caio Prado Jr. 

Enfatizava o peso da colonização na conformação social brasileira e a importância da 

luta de classes dentro dessa sociedade.  

A fundação do PCB dá início à construção de mais uma resposta à questão, 

erigida a partir da hipótese de que o Brasil era, ou fora, um país feudal. A 

caracterização feudal não é uma novidade introduzida pelos comunistas, já que é 

 
1 Sobre a importância da década de 1920 como marco temporal da modernização brasileira, ver: 
HERSCHMANN; PEREIRA (orgs.), 1994 e LORENZO; COSTA (orgs.), 1998.  
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possível encontrá-la em diversos autores anteriores a eles, como, por exemplo, Henry 

Koster (DORIA, 2007, p. 259). De maneira geral, até aquele momento, o feudalismo 

era utilizado a partir de uma concepção dualista, que enxergava a sociedade brasileira 

de forma cindida em dois polos opostos. Em Os Sertões – obra fundacional para as 

interpretações do Brasil -, Euclides da Cunha dá-se conta desta ausência de uma 

visão totalizante, cristalizada na divisão entre as chamadas sociedades ‘do litoral’ e 

‘do interior’. Dando mais um passo para trás, em Capítulos de História Colonial, de 

Capistrano de Abreu, encontra-se a concepção de uma “sociedade do couro” 

sertaneja, radicalmente oposta à sociedade do litoral. 

Autores como Euclides da Cunha, Francisco Varnhagen e Capistrano de Abreu, 

além de Pedro Calmon, Gustavo Barroso, Afonso Arinos, Câmara Cascudo, Rodolfo 

Garcia, Oliveira Vianna, Nestor Duarte e, de forma implícita, Roberto Southey e 

Pandiá Calógeras utilizavam-se da categoria feudal para compreender o polo 

interiorano desta sociedade cindida (DÓRIA, 2007, p. 259; HIRANO, 1988, p. 33). 

Varnhagen e Capistrano de Abreu, por exemplo, viram nas formas de concessão da 

terra e no governo privado que os senhores exerciam sobre suas propriedades, a 

presença do feudalismo durante o período da colonização. Focando-se na esfera 

jurídico-política, estes historiadores afirmavam que os senhores de terra teriam sido 

socializados em instituições feudo-estamentais, trazendo-as para o Brasil. Entre os 

exemplos citados por Hirano, destacam-se os institutos da vassalagem e da guerra 

justa.  

Pode-se afirmar que há um certo enraizamento desta interpretação no 

pensamento brasileiro. 2  A partir desta ideia, Dória afirma que o pensamento 

 
2 Sobre a presença de uma visão “medievalizante” na sociedade brasileira, ver: GALVÃO, Walnice. As 
formas do falso. São Paulo: Perspectiva, 1972, cap. 5. O uso da categoria feudalismo também foi 
detectado no pensamento político liberal latino-americano, como destaca Ernesto Laclau (1997, cap. 
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comunista “executou um movimento de revalidação da historiografia nacional”, 

temperando-a com sua grande fonte: o marxismo da III Internacional.3 Trocando em 

miúdos, o nascente pensamento pecebista acabaria realizando um encontro entre a 

historiografia nacional e o marxismo da III Internacional, somando o dualismo da 

primeira com o conceito de feudalismo do segundo.   

O feudalismo deixaria, assim, de ser um mero recurso descritivo e passaria a ser 

utilizado para inserir o país em um espectro mais amplo de desenvolvimento dos 

povos, evidenciando a etapa do processo revolucionário que deveria ser desenvolvida. 

Isto porque a tese feudal cumpria uma dupla função no pensamento político pecebista, 

servindo ao mesmo tempo como categoria de interpretação histórica e como inimigo 

a ser derrotado. Dessa forma, a defesa da tese feudal era tanto um meio para 

apreender melhor a formação social brasileira, quanto uma base política sobre a qual 

se deveria construir o projeto revolucionário. Ou seja, comunistas tipificavam as 

relações sociais do país através do feudalismo, compreendendo-o através de suas 

lentes e, ao fazer isso, chegavam à conclusão de que a sua superação levaria à 

verdadeira modernização brasileira (DORIA, 2007, p. 261; p. 269).  

As investigações de comunistas buscavam precisar qual era o modo de 

produção vigente no Brasil contemporâneo. Segundo as teorias da Internacional 

Comunista que os guiavam, o modo de produção determinaria a forma da luta política 

que deveria ser adotada, impactando especialmente a política de alianças e os 

objetivos imediatos a serem perseguidos. O PCB defendia a tese do predomínio do 

feudalismo – ou, de forma mais nuançada, de um semifeudalismo – e, 

 
1). O autor identifica uma tendência deste pensamento a equalizar “feudalismo” como atraso e 
estagnação, enquanto o “capitalismo” é equiparado com “modernização” e “integração internacional”. 
3 A III Internacional, também chamada de Comintern, ou Internacional Comunista (IC), será objeto de 
estudo no primeiro capítulo desta dissertação. Estas três denominações serão utilizadas de forma 
intercambiável nesta dissertação. 
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consequentemente, a necessidade de uma revolução democrático-burguesa que 

congregasse a burguesia, o proletariado e o campesinato na tarefa de derrotar o 

imperialismo e o feudalismo. 

Dois autores importantes associados a esta perspectiva teórica são Nelson 

Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães 4  (DÓRIA, 2007; MANTEGA, 2007; 

RICUPERO, 2000). Em sua obra Quatro Séculos de Latifúndio, de 1964, Guimarães 

defende que a colonização portuguesa transpôs as instituições feudais para o Brasil, 

onde elas teriam regredido e se combinado com o escravismo e constituído a estrutura 

brasileira5. Já Nelson Werneck Sodré tem uma obra mais vasta e espaçada no tempo. 

Militar de carreira, iniciou suas reflexões na caserna, nos anos posteriores à 

Revolução de 1930. Inicialmente mais próximo daquilo que poderíamos chamar de 

pensamento conservador brasileiro, foi progressivamente realizando uma “rotação à 

esquerda” (CUNHA, 2001) que o levou a se aproximar do PCB. Ainda antes desta 

aproximação, o autor já havia identificado uma formação social bastante próxima do 

feudalismo no Estado do Mato Grosso, sem, entretanto, nomeá-la desta forma6. Já 

mais próximo do marxismo-leninismo, o autor passou a usar a categoria, alternando o 

feudalismo com o semifeudalismo (RICUPERO, 2000, p. 100-102).  

Caio Prado Jr. foi o responsável pela mais contundente crítica à tese feudal, cuja 

culminação encontra-se em A Revolução Brasileira (1966). Nesta obra, o historiador 

realiza um acerto de contas com a teoria revolucionária do PCB, classificada como 

incongruente, revolvendo “confusamente em torno de uma vaga e imprecisa 

conceituação não definida e indefinível” (PRADO JR., 2004, p. 61). Esta teoria seria 

 
4  “Coube a estudiosos como Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré tematizar o 
feudalismo e proceder à validação interna das teses correntes no movimento comunista internacional, 
dando densidade aos argumentos utilizados pelos líderes comunistas nacionais. A eles foi reservado, 
portanto, ‘ler’ a história do Brasil ao modo que os marxistas conheciam.” (DORIA, 2007, p. 261) 
5 Ver: GUIMARÃES, 1989.  
6 Ver: SODRÉ, 1990. 
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incapaz de se apresentar como um projeto intelectual sólido, tendo uma origem 

externa, construída a partir de um decalque das teorias cominternianas originalmente 

concebidas para a atuação política nos países asiáticos. Tratados desta forma, os 

conceitos perdiam seu conteúdo explicativo, seriam transformados em dogmas e 

então aplicados sobre a realidade brasileira. Dessa forma, não haveria no pensamento 

pecebista uma definição clara a respeito do feudalismo brasileiro, ou da burguesia 

nacional, tampouco dos efeitos do imperialismo na economia do país, bases para a 

atuação política do partido. 

Tratando especificamente da questão agrária, a tese feudal seria fruto de um 

raciocínio etapista dos comunistas brasileiros – ou seja, construída a partir da regra 

de que o capitalismo deve ser antecedido pelo feudalismo. Como o Brasil não era 

ainda capitalista - já que não era industrializado nem urbanizado - deveria, portanto, 

ser feudal. A partir daí, dividia-se o campo brasileiro em senhores feudais e servos, e 

a luta política entre estas duas classes dar-se-ia ao redor da questão da livre ocupação 

da terra, com os camponeses reivindicando a repartição dos latifúndios através de 

uma reforma agrária, e os senhores feudais defendendo seu monopólio. Caio Prado 

Jr. afirma que esta construção teórica equivocada impedia o PCB de enxergar a real 

contradição política do campo brasileiro: a luta por melhores condições de emprego e 

trabalho, que oporia trabalhadores rurais e proprietários dos meios de produção.  

Para compreender melhor o que estava em jogo com a defesa ou a crítica da 

tese feudal, vale a pena seguir mais um pouco com a crítica de Prado Jr. Segundo o 

historiador, as matérias primas fornecidas pelo Brasil no período colonial eram 

produzidas em grandes explorações monocultoras que empregavam mão de obra 

escrava. Após a independência e abolição da escravatura, este modelo produtivo teria 

se mantido, substituindo a escravatura pelo assalariamento – com o salário nem 
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sempre pago em dinheiro. Apesar desta mudança, as condições do emprego rural 

continuariam com heranças escravocratas, como o uso da força como forma de 

controle da mão-de-obra, impedindo a sindicalização e a reivindicação por melhores 

condições de emprego. 

Assim, aquilo que os comunistas enxergam como restos feudais - produtos de 

uma transição incompleta e imperfeita entre o feudalismo e o capitalismo - seriam, na 

verdade, restos escravistas e coloniais (PRADO JR., 2004, p. 97). E, ao contrário do 

que afirmava a teoria pecebista, estes restos não impedem, e sim favorecem, a 

acumulação capitalista, fornecendo-lhe meios coercitivos para o controle da mão de 

obra.  

Dessa forma, continua Caio Prado Jr., a tarefa dos comunistas consistiria na 

organização dos trabalhadores rurais pela luta por melhores condições de trabalho e 

emprego, para forçar a modernização produtiva da estrutura agrária brasileira através 

da derrota dos restos escravocratas. O caminho da revolução brasileira não deveria 

ser o parcelamento dos latifúndios e a criação de uma classe camponesa, mas sim o 

desenvolvimento da exploração em larga escala, com o objetivo, em longo prazo, de 

socialização desta produção através da formação de fazendas estatais. Este seria o 

verdadeiro sentido da evolução das forças produtivas brasileiras - uma lição que o 

autor retirou dos processos revolucionários russo e cubano. Entretanto, continua o 

historiador, a esquerda brasileira seria incapaz de ver esta trajetória, cegada pela falsa 

teoria da existência de um feudalismo brasileiro. 

A caracterização crítica e apurada da tese feudal permite com que Prado Jr. 

forneça as bases para um trabalho como este, em que se realizará uma leitura mais 

distanciada da luta política em que o autor buscava influir - procurando entender as 

condições de produção daquela teoria política e o porquê de ela assumir esta forma. 
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A tese feudal será compreendida como parte de um processo de recepção e 

construção do pensamento marxista brasileiro o que, neste sentido, a caracterização 

de Caio Prado pode ser considerada como acurada, já que aponta a origem da teoria 

da revolução do PCB na Internacional Comunista. Em 1966, quando o autor buscava 

incentivar uma mudança qualitativa nos rumos da esquerda brasileira, sua 

caracterização implacável - que afirma que a teoria era pura e simplesmente 

importada – talvez fosse suficiente. Entretanto, a tese feudal encontra-se derrotada e 

praticamente ausente da arena pública, o que também ocorre com o principal da teoria 

da revolução pecebista. Graças a isto, não há mais necessidade de prová-la certa ou 

errada, e torna-se possível entendê-la como objeto de pesquisa. Como sugere Gildo 

Marçal Brandão: “a distância favorecida pelo esgotamento do ciclo histórico, dos 

efeitos mundiais inovadores da Revolução de 1917 e dos partidos da III Internacional 

abrem a possibilidade de alcançar a perspectiva histórica” necessária para entender 

o seu desenvolvimento.   

O uso de uma teoria com origem externa se revelará como uma operação de 

recepção do pensamento marxista no Brasil, parte de um processo de circulação de 

ideias e de formação do marxismo nacional. A ideia é, de certa forma, aplicar o método 

de Caio Prado Jr. às suas próprias conclusões: verificar como se deu o processo de 

importação da tese feudal, procurando entender até que ponto houve um processo de 

“aplicação mecânica” das ideias cominternianas à realidade brasileira, e se há um 

aspecto de “reflexão criativa” nesta operação. 

Dessa forma, evita-se a tentação, muito comum, de imaginar que o tema do 
feudalismo em nosso país apenas expressa o “subdesenvolvimento” da teoria. 
O “subdesenvolvimento” expressa atitudes diante da teoria, não a ausência 
de teoria: de um lado, nasce da aplicação mecânica das leis “universais” a 
uma realidade que não se comporta bem no figurino; de outro, floresce ali 
onde houve o abandono de caminho que não se conseguiu desbravar através 
da reflexão criativa (DÓRIA, 2007, p. 249). 
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A tese feudal é parte de um rico debate no marxismo brasileiro, abrangendo boa 

parte do século XX. Como afirma Dória (2007, p. 292), “ao se esquadrinhar o 

desenvolvimento historiográfico brasileiro, não se encontrará, no século XX, 

contribuição importante que não se ocupe do tema, ainda que para negar-lhe 

cidadania”. Para iniciar a compreensão de seu desenvolvimento, recortar-se-á este 

debate, optando-se por se concentrar no seu início na década de 1920. 

Nesta década, deu-se a fundação do PCB, a edição do primeiro livro escrito por 

um intelectual vinculado ao partido - Agrarismo e Industrialismo, de Octavio Brandão 

- e a realização de três congressos partidários, nos quais se mobilizou, pela primeira 

vez, a categoria feudalismo no marxismo brasileiro. Paralelamente, é nesta década 

que se dá parte expressiva da atividade intelectual e política da Internacional 

Comunista, podendo ser identificada, neste período, a consolidação da teoria da 

revolução democrático-burguesa enquanto fórmula aplicável a todos os países 

caracterizados como colonizados.  É um momento fundacional para o marxismo-

leninismo a nível mundial, e também brasileiro. Nesse sentido, o marxismo-leninismo 

se apresenta mais aberto e repleto de possibilidades, reunindo dentro de um mesmo 

período tanto a formulação de um conceito quanto sua difusão e recepção ao redor 

do mundo, o que abre caminho para a sua crítica. 

Caio Prado Jr. (2004, p.36) afirma que na década de 1920 “a teoria marxista da 

revolução (...) se formulou em seus traços gerais e essenciais (...) em conjunto com a 

dos demais países coloniais”. O impacto das ideias formuladas naquele período pode 

ser medido pela sua permanência: segundo Ricupero, o próximo momento importante 

de reflexão teórica pecebista é a “Resolução Política do IV Congresso”, de 1954. E 

mesmo esta sistematizaria pontos que já estavam presentes nas reflexões anteriores 
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da III Internacional e do PCB, “dando-se ênfase aos elementos de atraso brasileiro, 

que caracterizariam o país como semicolonial e semifeudal” (RICUPERO, 2000, p. 97). 

Eventos como a fundação da dissidência trotskista, a consolidação da nova 

direção mais alinhada à IC e a adesão de Prestes ao PCB, ficam de fora da análise 

por pertencerem a um momento posterior. Nossa esperança é que a perda de 

amplitude seja compensada por uma maior profundidade e melhor definição das 

características do pensamento pecebista de 1920. 

Estabelecida a importância da década de 1920, este trabalho passa a analisá-la 

a partir de uma primeira divisão em dois polos. Em um primeiro momento, falaremos 

da atividade política e intelectual da Internacional Comunista. O período abrange cinco 

congressos da IC, a organização dos secretariados regionais, a tentativa de direção 

da Revolução Chinesa e o estabelecimento de contato entre a organização e os 

partidos comunistas latino-americanos. São momentos de desenvolvimento e 

consolidação da teoria da revolução democrático-burguesa, cuja exportação foi 

responsável pela conformação da categoria feudalismo no pensamento político 

marxista brasileiro. 

Em seguida, mudaremos o foco para o Brasil, quando observaremos o início do 

desenvolvimento da teoria da revolução brasileira, realizando processo semelhante 

de análise das fontes, buscando mapear a utilização das categorias ligadas à teoria 

da revolução democrático-burguesa e traçar paralelos com seus usos na Internacional 

Comunista. Os momentos centrais nesse processo são os Congressos do PCB e a 

publicação de Agrarismo e Industrialismo, nos quais se procurou desenvolver uma 

política de alianças voltada para a inserção dos comunistas brasileiros na derrocada 

da República Velha (DEL ROIO, 1990).  
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Por fim, nas considerações finais, retomaremos a questão do feudalismo no 

pensamento político marxista brasileiro, com suporte da dialética do localismo e 

cosmopolitismo proposta por Antonio Candido (CANDIDO, 1965), procurando 

entender a posição pecebista a partir do dilema de equilibrar-se entre os polos 

internacional e nacional e os efeitos disso para a produção de sua teoria. 
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Capítulo 1. Da Ásia para a América: A Internacional Comunista e o 

desenvolvimento da teoria da revolução democrático-burguesa 

 

Neste capítulo, o objetivo é compreender o desenvolvimento da teoria 

revolucionária da Internacional Comunista entre os anos de 1922 e 1929, com enfoque 

no desenvolvimento da categoria feudalismo e de sua relação com as outras 

categorias centrais da discussão, a revolução democrático-burguesa e o imperialismo. 

Em um primeiro momento, utilizam-se estas categorias para a interpretação e atuação 

política nas sociedades asiáticas, a China e a Índia, ou com elementos asiáticos, como 

a Rússia. O VI Congresso da III Internacional marca um ponto de virada nessa 

trajetória, com a aplicação deste arcabouço conceitual para a interpretação da 

América Latina. 

Para realizar este objetivo, será necessário repassar brevemente a história da 

Internacional Comunista (IC) - organização política que deixou uma grande marca no 

pensamento marxista ao redor do mundo, pois foi responsável por organizar e difundir 

o que ficou conhecido como marxismo-leninismo ao nível internacional. A IC foi 

fundada pelos bolcheviques para atuar como partido da revolução mundial, ou seja, 

para cumprir no mundo o mesmo papel que o partido russo havia cumprido em seu 

país. A organização da revolução no plano internacional era parte essencial do 

programa político dos bolcheviques. Já em 1919, com a consolidação da vitória da 

guerra civil se aproximando, começam os planos para a realização de um congresso 

fundador, realizado ainda naquele ano, em março. Reúnem-se delegados de vários 

países, representando grupos socialistas e comunistas simpáticos aos bolcheviques, 

e funda-se a IC. A organização funcionou entre os anos de 1919 e 1943. Em suas 

duas décadas de atividade, o Comintern realizou sete Congressos, quando se 
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reuniram representantes de partidos de diversas regiões do globo, visando debater as 

questões prementes do movimento comunista internacional.7  

No momento do segundo Congresso (1920), os revolucionários acreditavam que 

a revolução mundial lhes batia na porta. O processo se alastraria da Rússia para a 

Europa - especialmente para a Alemanha -, e de lá para o resto do mundo. Assim, a 

primeira grande tarefa da qual se encarregou o Comintern foi a organização do 

proletariado ocidental e a conquista da direção desta classe. De forma paralela, Lenin 

e alguns debatedores começam a pensar em uma segunda tarefa para a Internacional: 

a direção da luta dos países coloniais e dependentes contra o imperialismo (CLAUDIN, 

2013). A China se tornou um dos focos principais da organização. Naquele momento, 

era um país com um Partido Comunista relativamente importante, que recentemente 

vira o fim do seu Império e a fundação de uma República (1911) que era atravessada 

por um novo processo revolucionário.  

Para a IC, era impossível dissociar a organização dos Partidos e a formação 

intelectual de seus membros. Tão importante quanto auxiliar a organização e ação do 

Partido Comunista da China (PCCh), era formá-los teoricamente, ajudá-los a 

compreender a natureza de seu processo revolucionário, sendo ambos objetivos 

entendidos como essenciais para o sucesso da revolução. E assim, a partir das 

categorias mobilizadas até então para a compreensão e efetivação da Revolução 

Russa, o Comintern se lançou nesta tarefa chinesa.  

 
7 Nestes Congressos, os debates eram vertidos em atas e resultavam em teses e manifestos que 
visavam unificar e direcionar o movimento ao nível mundial. Estes documentos são de difícil análise, 
pois são compostos de manifestações e debates em assembleias, e teses escritas por diversos autores, 
resultando em textos pouco precisos conceitualmente, e mais voltados para a atuação prática imediata. 
Como resultado, as categorias aparecem, submergem e depois tornam a aparecer, nadando ao sabor 
do fluxo da luta política. A maior parte da documentação necessária para uma análise mais detalhada 
da política cominterniana não está traduzida para o português, tampouco está disponível para consulta 
online. Apenas os manifestos, teses e resoluções dos três primeiros Congressos foram publicados no 
Brasil. Fora do Brasil, o material de referência é a coletânea de oito volumes publicada por John Ridell 
The Communist International in Lenin’s Time, que traduz e publica as atas e os documentos produzidos 
nos Congressos. 
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Instruídos a se aliar com os nacionalistas - organizados no Kuomitang, ou Partido 

Nacionalista Chinês -, os comunistas chineses foram surpreendidos e traídos por seus 

aliados, sendo derrotados política e militarmente no ano de 1928. A derrota na China 

repercute na Internacional Comunista, sendo um dos principais fatores de pressão 

que se manifesta no VI Congresso da entidade. É neste Congresso que ocorre a 

chamada “descoberta da América” por parte da IC. Os “Colombos vermelhos”, na 

expressão de Caballero (1986), trazendo consigo o arsenal teórico desenvolvido até 

então, passam a procurar entender e organizar a revolução no continente americano. 

Essa descoberta é, ao mesmo tempo, a descoberta dos Estados Unidos da América 

enquanto grande potência imperialista – o país tendo então recentemente invadido a 

Nicarágua para encerrar seu processo revolucionário. 

Os comunistas latino-americanos não acompanham esse processo 

passivamente. Afinal, se apenas agora a IC descobria o continente, eles já haviam 

descoberto a IC há alguns anos. Certos partidos comunistas da região poderiam 

gabar-se de serem mais antigos que seus correspondentes europeus, e o partido 

brasileiro, por exemplo, já contava naquele momento com alguma estrutura política e 

desenvolvimento teórico próprios. Tampouco se pode afirmar que os latino-

americanos foram refratários a este processo de aproximação mais intensa da IC, pois 

os seus partidos se constituíram - como vários outros mundo afora – como seções 

nacionais da Internacional Comunista.  

Após o VI Congresso, a IC só se reuniria novamente em 1935, com o domínio 

de Stalin sobre o partido russo e o Comintern já consolidados. O foco dos debates 

recaiu sobre as frentes populares enquanto tática de combate contra o fascismo na 

Europa. Em 1943, a IC foi dissolvida unilateralmente, como parte do acordo entre a 
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liderança soviética e os países aliados, encerrando seu papel de liderança no 

movimento comunista internacional. 

 

1.1 A “Questão Oriental” e a Revolução Chinesa: Roy, Lenin e os primeiros 

Congressos da Internacional Comunista 

 

Entre julho e agosto de 1920, reúne-se o II Congresso da Internacional 

Comunista. Pode-se considerar este o primeiro congresso significativo daquela 

organização em que se debateram questões estruturantes do movimento comunista 

internacional.  

É neste Congresso que entra em cena Manabendra Nath Roy, ou M. N. Roy. 

Nascido na Índia, teve atuação destacada nos Congressos da Internacional, em 

função de suas inovadoras interpretações a respeito de como deveria agir o 

movimento comunista nos países coloniais. As intervenções de Roy concernem à 

atividade revolucionária asiática e, especialmente, indiana. Do debate entre este 

militante relativamente inexperiente, um neófito na organização e a liderança mais 

importante da história desse movimento – Lenin, líder político da primeira revolução 

socialista vitoriosa da história – saem estabelecidas as balizas dentro das quais o 

movimento comunista internacional se baseará nos próximos anos no que se refere à 

Questão Colonial.   

Preparando-se para os debates do II Congresso, Lenin submete aos seus 

camaradas comunistas um pedido para que apresentem, de forma concisa, suas 

ideias a respeito dos complexos problemas das questões nacionais e coloniais. 

Quanto aos países colonizados, Lenin defende que a política da III Internacional 

deveria ser de aliança temporária com os movimentos democrático-burgueses de 

libertação nacional. Esta luta visaria eliminar todas as manifestações - ou 
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sobrevivências - do feudalismo, inclusive os senhores proprietários e a influência 

reacionária e medieval do clero.  

Para isto, os comunistas buscariam organizar os camponeses. Ao se engajar 

nesta luta, a IC viabilizaria o surgimento de partidos realmente comunistas nestes 

países, que, por sua vez, se encarregariam de lutar contra os burgueses - depois que 

este grupo cumprisse suas tarefas.  Ou seja, em um primeiro momento, os comunistas 

deveriam apoiar a burguesia e o campesinato em sua luta pela independência política 

e econômica nacional, enquanto se preparariam para uma segunda etapa de luta, 

posterior à vitória, quando derrubariam a própria burguesia.  

Essa estratégia de atuação nacional deveria ser combinada com uma estratégia 

de luta internacional liderada pela União Soviética.  O mundo é dividido em dois grupos: 

as nações opressoras e as nações oprimidas. A polarização da luta política 

internacional ocorreria entre o grupo de nações opressoras e a União Soviética 

(LENIN in MOLLAH et al, 2019, p. 39). A tática da União Soviética deveria ser de obter 

o apoio das nações oprimidas, formando e liderando um bloco de luta anti-imperialista. 

Para isso, seria necessário apoiar os movimentos de libertação nacional nos países 

oprimidos – também chamados coloniais, ou semicoloniais, dependendo do seu grau 

de submissão ao imperialismo. 

Entretanto, devido à objeção de Roy, Lenin evita colocar em suas teses a 

denominação “democrático-burguesa” para se referir aos movimentos de libertação 

nacional, preferindo em seu lugar “nacional revolucionário”. Assim, deixava-se claro 

que nem todos os movimentos burgueses seriam apoiados, apenas aqueles que 

fossem genuinamente revolucionários – ou seja, que não se opusessem às políticas 

comunistas de organizar as massas camponesas e operárias dentro de um espírito 

revolucionário. Dessa forma, nas Teses sobre as questões nacionais e coloniais do 
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Segundo Congresso da IC, afirma-se que nos países atrasados é particularmente 

necessário “apoiar o movimento camponês contra os proprietários de terra e toda a 

forma, ou resto, de feudalismo”, ao mesmo tempo que se deve organizar um partido 

“comunista de verdade, não apenas no nome” para viabilizar a luta contra a burguesia 

após a primeira vitória (TESES, in MOLLAH et al, 2019, p. 97).  

Em um rascunho das Teses a respeito da questão colonial escrito para o III 

Congresso, Roy expõe suas considerações a respeito dos movimentos de libertação 

nacional (ROY in RIDELL, 2015). Aponta o papel primordial do sistema colonial no 

bom funcionamento do capitalismo, responsabilizado pela sobrevivência de tal modo 

de produção.   

Propõe, também, a centralidade da contradição entre os Estados Unidos e a 

Inglaterra. O mundo encontrar-se-ia dividido entre estas duas potências, os EUA 

lutando para exercer domínio sobre o Novo Mundo, e a Inglaterra lutando para manter 

sua posição como potência hegemônica na região. Roy afirma que o controle das 

finanças globais passava lentamente da burguesia britânica para a norte-americana. 

A imensidão de seu império colonial e sua redução do resto da Europa a uma posição 

de dependência permitia que a Inglaterra tivesse uma ampla margem de manobra 

nesta disputa.  

Para encerrar tal domínio e facilitar a derrocada do capitalismo na Europa seria 

necessário destruir o direito de exploração colonial britânico. Aponta-se que a luta 

contra o capital não deveria ser travada apenas pelo proletariado europeu, mas 

também pelas massas colonizadas pelo imperialismo. Atribuem-se duas tarefas 

principais aos povos colonizados: 1) revoltar-se contra o domínio do imperialismo, em 

consonância com a ação do proletariado ocidental; 2) revoltar-se contra os 

proprietários de terra e burgueses nativos.  
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Roy aponta, entretanto, que os povos orientais teriam diferentes problemas para 

resolver, oriundos das diversas condições políticas, econômicas, sociais e industriais. 

Em países do Oriente Médio, mais atrasados, o fanatismo religioso das massas e os 

sentimentos contrários aos estrangeiros, presentes na classe proprietária de terras, 

poderiam ser explorados como uma força anti-imperialista. O indiano caracteriza a 

estrutura desses países como predominantemente feudal, com uma influência forte 

do clero.  

Já na Índia, um país em que a exploração e a dominação capitalista já tinham se 

estabelecido há muito tempo, o feudalismo teria sido destruído através do contato 

prologado com instituições políticas e econômicas modernas. Já existiria nesse país 

uma burguesia nativa que lutaria pela independência nacional, além de um 

proletariado industrial. A burguesia nativa se mobilizaria por seu direito de explorar 

seu povo e seu território, e seu papel revolucionário se encerraria quando este objetivo 

fosse atingido. Ao mesmo tempo, enquanto a luta se desenrolaria, esta mesma 

burguesia exploraria as massas trabalhadoras, em aliança com o imperialismo e com 

as impotentes relíquias do feudalismo.  

Ou seja, em países em que o feudalismo já se encontrava enfraquecido, ou 

derrotado, o papel revolucionário da burguesia começaria a se esvair. Abrir-se-ia para 

esta burguesia a possibilidade de acordo com o imperialismo. Assim, o foco da 

atuação da IC nestes países deveria recair nas massas de camponeses sem terra e 

no nascente proletariado, visando construir um movimento anti-imperialista que 

buscasse a verdadeira solução para a luta pela emancipação econômica.  

O termo feudalismo é utilizado para diferenciar os chamados países coloniais 

entre si. Isto porque a definição de “países coloniais” agrupa todos os países afetados 

pelo imperialismo, reunindo dessa forma as colônias – nações diretamente 
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governadas por potências estrangeiras, como a Índia – e semicolônias – nações que 

seriam formalmente independentes, dotadas de um Estado nacional, mas que 

estariam submetidas ao imperialismo.  

Pensando somente na região asiática, foco das primeiras intervenções do 

Comintern, há países tão diferentes quanto a Índia e a China, o Irã e a Turquia, o 

Japão e a Coreia. As diferenças entre as sociedades destes países não se justificavam 

apenas com base na distinção entre colonialidade/semicolonialidade: passaram a 

pensar também em “graus” de feudalidade.  

A proposta de diferenciar os países coloniais conforme o estágio em que se 

encontram na transição entre feudalismo e capitalismo se consolida nas Teses sobre 

a Questão Oriental do IV Congresso da Internacional Comunista, nas quais se afirma 

que a diversidade de configurações político-econômicas dos países atrasados advém 

de estágios diferentes de transição do feudalismo para o capitalismo.   

Nestes estágios transitórios, em que convivem formas sociais de ambos os 

modos de produção, o imperialismo se utilizaria das elites feudais como um 

instrumento de dominação, colocando-os no campo da reação. Em oposição, em 

países em que as relações feudais ainda não haviam sido desintegradas pelo contato 

prolongado com o feudalismo, estas elites tradicionais ainda poderiam cumprir um 

papel de liderança na luta contra o imperialismo.   

A aliança entre o imperialismo e as estruturas internas de dominação dos países 

em transição seria uma forma de prolongar artificialmente a vida destas estruturas, 

impedindo o desenvolvimento das forças produtivas e bloqueando a transição 

completa para uma nova etapa. Os agentes tradicionais de dominação passam a ser 

vistos como principal ponto de suporte do imperialismo nestes países.  
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É a partir deste entendimento que Ho Chi Mihn, então conhecido como Nguyen 

Ai Quoc, analisa a sociedade vietnamita em seu relatório no V Congresso, em que 

afirma que o imperialismo francês instrumentalizava as estruturas tradicionais da 

sociedade vietnamita para extorquir sua colônia, gerando um empobrecimento 

massivo da população camponesa através da expropriação de terras coletivas. 

Eles [os colonizadores franceses] dividiram entre si mesmos a terra que os 
camponeses nativos tinham cultivado por gerações. Consequentemente, os 
camponeses vietnamitas foram transformados em servos, forçados a cultivar 
suas próprias terras em nome de mestres estrangeiros (...) Estes fazendeiros 
[estrangeiros] não só ocuparam a terra sem nenhum pagamento, como 
também obtiveram todo que era necessário para explorar essas terras, 
inclusive o trabalho. A Administração [colonial] permitiu que eles usassem 
prisioneiros sem nenhum pagamento, ou então ordenava que as vilas 
fornecessem os fazendeiros com mão de obra (NGUYEN AI QUOC in 
MOLLAH et al, 2019, p. 263). 

A aliança entre o imperialismo e a classe dominante feudal forneceria a base 

para a aliança entre a burguesia nativa, o proletariado e o campesinato, pois ao 

impedir o desenvolvimento industrial dos países coloniais, o imperialismo estaria 

contradizendo diretamente os interesses da nascente burguesia. Nesse mesmo 

sentido, M.N. Roy afirma que nestes países a burguesia estaria apta a cumprir um 

papel revolucionário, direcionando sua rebelião contra as “formas atrasadas” de 

organização social (ROY in RIDELL, 2012, p. 689). Entretanto, conforme o movimento 

de libertação nacional fosse avançando em seu duplo objetivo de derrotar o 

imperialismo e o feudalismo, a burguesia perderia progressivamente este papel, 

passando a optar por uma solução de conciliação com o imperialismo. 

Vê-se que havia certa flexibilidade na aplicação de conceitos por parte dos 

revolucionários, especialmente no caso de militantes como Roy, que demonstravam 

uma atitude menos dogmática frente ao marxismo-leninismo em formação.  De acordo 

com as condições de dominação interna e externa, a política de alianças a ser 

empregada poderia ser modificada, excluindo ou incluindo a burguesia nacional, por 

exemplo. O que unifica todas essas manifestações, inclusive as de Lenin, é a 
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necessidade de uma revolução democrático-burguesa, em oposição a uma revolução 

socialista. Caberia à primeira derrotar o atraso e estabelecer uma nação, elementos 

essenciais para a posterior vitória de uma revolução socialista. 

A IC buscou aplicar sua política de alianças quanto aos países coloniais no caso 

concreto da revolução chinesa. Instrui, nesse sentido, o Partido Comunista da China 

(PCCh) a se integrar no partido nacionalista, o Kuomitang, como forma de efetivar a 

aliança entre burguesia, pequena burguesia, campesinato e proletariado. O objetivo 

dos comunistas seria impulsionar a revolução agrária no processo de revolução 

democrático-burguesa.  Ou seja, seu foco deveria recair sobre a derrota do feudalismo. 

Entre o V e o VI Congresso, no ano de 1927, ocorre a traição de Chiang Kai-

Chek, na qual os nacionalistas, aproveitando-se de uma greve geral em Xangai e 

buscando se consolidar como única alternativa de governo nacional, realizam um 

expurgo em sua organização, desencadeando um duro processo de repressão que 

eliminou metade dos militantes comunistas chineses. Após a derrota de 1927, tem 

início no partido chinês um longo processo de crise e autocrítica, que culmina em 1935, 

com a eleição de Mao Zedong para o posto de secretário geral do partido. 

Desde 1927, Mao vinha se dedicando a compreender a formação social chinesa 

à luz do marxismo. Sem nunca romper com as concepções do movimento comunista 

internacional, mas sem também as defender de forma dogmática, Mao trilhou o 

caminho que resultou na valorização da ação revolucionária camponesa, essencial 

para a eventual vitória dos comunistas sobre os nacionalistas, em 1949 (DEL ROIO, 

1990, p 94). Uma das categorias comiternianas com as quais Mao não rompeu foi a 

de feudalismo. Em 1927, no Relatório sobre uma investigação feita no Hunan a 

respeito do movimento camponês, ele classifica os senhores de terra chineses como 

feudais (TSETUNG, 1965, p. 25). Aprofundando a análise, identifica o feudalismo rural 
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como o principal oponente das forças democráticas (TSETUNG, 1965, p. 27) e 

classifica uma revolução agrária como aquela em que o campesinato derruba o poder 

da classe dos senhores de terra feudais (TSETUNG, 1965, p. 28). Segundo Claudin, 

este texto representa o primeiro passo em direção à “fusão viva, profunda, do 

marxismo com a complexa realidade social e política da China”, cristalizada no 

maoísmo (CLAUDIN, 2013, p. 329).8  

O fato de que Roy, Ho Chi Mihn e Mao Zedong tenham conseguido desenvolver 

reflexões criativas a respeito de suas respectivas formações sociais nacionais, sem 

romper teórica e politicamente com a Internacional Comunista, ressalta a 

peculiaridade da relação desenvolvida entre os militantes comunistas asiáticos e a 

organização internacional, tal como apontado por Michel Löwy (LÖWY, 2006, p. 28). 

Diferentemente dos comunistas europeus e latino-americanos, pode-se afirmar que 

os asiáticos buscaram adaptar as concepções cominternianas às suas realidades.  

 

1.2 As “Teses a Respeito do Movimento Colonial” do VI Congresso da Internacional 

Comunista 

 

O VI Congresso, realizado em 1928, é tensionado tanto pela derrota na China 

quanto pela disputa política interna ao partido russo (PINHEIRO, 1991, p. 161). O 

discurso de abertura, proferido por Bukharin, então secretário geral do comitê 

executivo do Comintern, apresentou uma severa crítica à política do Partido 

Comunista da China, apontando erros na sua submissão ao Kuomitang e na sua 

atuação como “freio” da revolução agrária, impedindo seu desenvolvimento em prol 

da manutenção da aliança com a burguesia nacional. Quanto ao cenário internacional, 

 
8 O que faz com que se levante a questão da adequação do feudalismo para a sociedade chinesa, sem 
que, necessariamente, isto implique em uma adequação universal da categoria. A obra de Mariátegui 
e sua defesa da existência do feudalismo no Peru leva ao mesmo questionamento. 
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Bukharin reafirma a manutenção da crise geral do capitalismo, que estaria 

promovendo modificações radicais na estrutura da economia mundial, as quais 

invariavelmente conduziriam o capitalismo à sua ruína (PINHEIRO, 1991, p. 163). 

Prevaleceu nesse encontro uma concepção crítica da burguesia nacional e de 

suspeitas quanto à pequena-burguesia, ecoando as teses do IV Congresso mais 

orientadas ao enfrentamento, em uma tentativa de se superar a derrocada chinesa. 

Tal concepção reflete a tendente esquerdização do movimento comunista 

internacional, ao afirmar que o capitalismo entrava em um terceiro período, uma fase 

de aguçamento das contradições e crise aguda, em que o movimento revolucionário 

deveria retornar à posição ofensiva que ocupou entre 1917 e 1921. Segundo Pinheiro, 

as teses aprovadas no VI Congresso consagraram essa tripla divisão. O primeiro 

período teria sido de agudas crises no sistema capitalista e de ações revolucionárias 

por parte do proletariado. As derrotas dos trabalhadores teriam marcado o início de 

um segundo período, de gradual estabilização do capitalismo. O ano de 1928 marcaria 

um período de nova ofensiva comunista, já que a estabilização capitalista estaria 

chegando ao fim, e a União Soviética se encontraria mais consolidada, estando em 

melhor posição para enfrentar as potências capitalistas (PINHEIRO, 1991, p. 179). 

Tão importante quanto a reflexão a respeito da China era a disputa política 

interna ao partido russo, que opunha Stalin e Bukharin. O primeiro movia-se para 

desalojar o segundo de sua posição de dirigente da Internacional Comunista, criando 

uma atmosfera de conspiração no Congresso, o que dificultava debates intelectuais 

mais profundos (PINHEIRO, 1991, p. 161). 

É neste cenário de crítica e crise que o Comintern se volta para a América Latina. 

Nas teses sobre o movimento revolucionário nas colônias adotadas pelo Sexto 

Congresso, a América Latina aparece pela primeira vez. Podemos identificar neste 
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documento a origem da transplantação das categorias desenvolvidas para a Ásia para 

a região latino-americana (PRADO JR., 2004, p. 37; RICUPERO, 2000, p. 77). O 

quadro geral da situação colonial é o mesmo dos documentos analisados previamente: 

identifica-se no imperialismo o responsável pela situação colonial, pois ele sustentaria 

artificialmente o feudalismo e o domínio das elites nativas. O apoio do imperialismo 

ao feudalismo criaria uma estagnação artificial que levaria ao empobrecimento 

generalizado da população campesina e ao impedimento do fortalecimento do 

proletariado. O único desenvolvimento econômico permitido nestes países seria 

aquele favorável à exploração colonial, como, por exemplo, a construção de ferrovias 

que permitissem o escoamento de mercadorias (SEXTO CONGRESSO, 1928).  

Diante dos mesmos sintomas, o diagnóstico do Comintern se repete. O programa 

político dos partidos comunistas dos países coloniais deveria ser o da revolução 

democrático-burguesa, anti-imperialista e antifeudal. Para emancipar os países do 

imperialismo, seria necessário nacionalizar as concessões estrangeiras, estabelecer 

a unidade nacional e derrubar o poder das classes dominantes internas. Para eliminar 

o feudalismo, seria preciso, em especial, emancipar os camponeses de todas as 

formas de exploração e servidão pré-capitalistas, através da revolução agrária. 

Frente à derrota na China, o que muda na orientação da IC é a ênfase na 

necessidade de manter a independência da classe trabalhadora e de seu partido 

perante o movimento revolucionário-burguês. Dessa forma, evita-se uma crítica à 

própria teoria da revolução que vinha sendo desenvolvida. A derrota da revolução 

chinesa seria culpa dos próprios comunistas chineses, que falharam ao não atuar de 

forma independente na organização nacionalista, permitindo-se serem pegos de 

surpresa pelos seus aliados de ocasião. 
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É neste quadro geral que se insere a análise dos países latino-americanos. As 

considerações a respeito do continente neste documento se referem principalmente à 

sua condição de semicolônia, ao crescente domínio dos Estados Unidos sobre a 

região e ao suposto feudalismo destes países. Quanto à estrutura interna, segue-se a 

caracterização asiática: os Estados nacionais seriam completamente dominados 

pelos proprietários de terra, servindo apenas a seus interesses; a economia seria 

dominada pelo latifúndio monocultor com exploração intensiva da mão de obra a partir 

de mecanismos de servidão; nessas sociedades, a ampla difusão do catolicismo se 

combinaria com a repressão às manifestações campesinas e de trabalhadores 

urbanos para gerar um ambiente autoritário e retrógrado. A esse conjunto de 

fenômenos, vistos como aproximadamente homogêneos na região, e semelhantes às 

características dos países asiáticos, associa-se ao feudalismo. 

A classificação de “semicolonial” faz com que o Comintern avalie a luta política 

revolucionária latino-americana como de libertação nacional, assim como ocorreria no 

resto do mundo colonial. Neste caso, os principais oponentes externos seriam o 

imperialismo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Equipara-se a forma de 

dominação imperialista presente nos países asiáticos – que eram efetivamente 

colônias, como no caso da Índia, da Indonésia e da Coreia, ou que tinham seus 

governos nacionais derrotados e forçados à cooperação, como a China – com a ação 

inglesa e norte-americana no continente.  

Os Estados nacionais eram vistos como formalmente independentes, mas 

sempre atrelados política e economicamente às decisões da nova metrópole, que teria 

substituído Portugal ou Espanha. A luta de libertação nacional buscaria efetivar esta 

independência, transformando a região em um conjunto de países capazes de se 

impor contra o imperialismo, o que levaria à superação da condição semicolonial. A 
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América Latina seria composta por uma junção de semicolônias, países formalmente 

independentes, mas forçados à submissão pela política imperialista da Grã-Bretanha. 

Desde a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos teriam passado a disputar este 

domínio, chegando inclusive a aprofundá-lo nos países em que se consolidou sua 

supremacia. A resposta ao avanço imperialista teria se materializado sob a liderança 

da pequena burguesia; a burguesia nacional estaria no campo da contrarrevolução 

em função de sua conexão com o imperialismo norte-americano e com os grandes 

proprietários de terra. Como se pode constatar pelas Teses: 

A luta nacional-emancipatória contra o imperialismo americano que começou 
na América Latina está ocorrendo em sua maioria sob a liderança da 
pequena-burguesia. A burguesia-nacional, que representa um fino estrato da 
população (com exceção da Argentina, Brasil e Chile) e que é conectada por 
um lado com os grandes proprietários, e por outro com o capital americano, 
está no campo da contrarrevolução (SEXTO CONGRESSO, 1928, p. 4-5). 

 

A IC recomendava que os comunistas latino-americanos se aliassem com todos 

os movimentos voltados à contestação do sistema feudal e do imperialismo. Ao 

mesmo tempo, deveriam defender a expropriação sem compensação de todas as 

plantações e latifúndios, e a distribuição destas entre camponeses, colonos e 

arrendatários; o confisco das empresas estrangeiras e nacionais; e o estabelecimento 

do poder soviético através dos sovietes, em oposição ao governo classista dos 

proprietários de terra e às ditaduras militares pequeno-burguesas.  Como se vê, é o 

mesmo programa político recomendado aos países coloniais asiáticos, transposto 

para terras latino-americanas, e impactado pela recente virada esquerdista do 

movimento comunista internacional (DEL ROIO, 1990, p. 109-110). Isso fica claro ao 

analisarmos as propostas em que se determina que os partidos comunistas da região 

defendam: 

(i) Expropriação sem compensação e a entrega de parte das grandes 
plantações e latifúndios (...) e distribuição da outra porção entre os 
camponeses, arrendatários e colonos. 
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(ii) Confisco de empresas estrangeiras (...) e de grandes empreendimentos 
da burguesia nacional e dos grandes senhores de terra. 

(vi) Estabelecimento do poder soviético para os trabalhadores, camponeses 
e soldados, em substituição do governo de classe dos grandes fazendeiros e 
da igreja. O lugar central da agitação comunista deve ser ocupado pelo 
slogan de um governo de trabalhadores e camponeses, em distinção da 
ditadura militar da pequena burguesia (SEXTO CONGRESSO, 1928, p. 59). 

 

1.3 A Internacional Comunista e a América Latina no VI Congresso: as manifestações 

de Jules Humbert-Droz e Ricardo Paredes 

 

Além das teses aprovadas no VI Congresso, há duas manifestações que 

merecem destaque em função de suas análises do continente latino-americano. Jules 

Humbert-Droz, militante comunista suíço que atuava como secretário geral do VI 

Congresso e presidente do Secretariado Sul-Americano, apresentou um relatório a 

respeito do movimento revolucionário na região. Um documento intitulado O 

movimento revolucionário na América Latina, de autoria de Droz e publicado na 

Revista Correspondencia Sudamericana em 1928, pode ser considerado como uma 

apresentação da visão do suíço a respeito da América Latina, em função de suas 

semelhanças com o documento analisado por Pinheiro em seção no qual debate as 

considerações do suíço (PINHEIRO, 1991, p. 170-173).   

Chama a atenção o fato de que Droz não utiliza o conceito de feudalismo em seu 

texto, apesar de não divergir radicalmente da linha geral da Internacional Comunista 

em outros pontos - já que continua a utilizar-se da classificação “semicolonial” para 

construir sua análise. Droz afirma que o movimento revolucionário latino-americano 

se encontraria na fase “democrático-burguesa” (DROZ in CARONE, 1982, p. 271), o 

que faria com que fosse necessário examinar as questões do imperialismo e do poder 

dos proprietários de terra.  

Entretanto, divergindo das Teses, esta caracterização se referiria à natureza do 

programa da revolução, e não à sua liderança.  O programa da revolução democrático-
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burguesa consistiria em estabelecer as condições necessárias para a superação da 

condição colonial, através do estabelecimento de um capitalismo nacional: a 

expropriação da terra e nacionalização do solo; o confisco de empresas estrangeiras; 

a anulação da dívida externa; a obtenção da jornada de 8 horas de trabalho por dia e 

a supressão das condições semiescravas de trabalho no campo; o armamento de 

operários e camponeses; e a abolição do poder dos proprietários de terra, através da 

organização de sovietes. Como se vê, os dois últimos pontos já se referem a tarefas 

propriamente socialistas. 

O movimento revolucionário na América viria sendo conduzido sob a hegemonia 

da pequena burguesia, que imprimiria à luta revolucionária no continente a forma de 

golpe de Estado militar, através da “ação de uma parte do exército e destacamentos 

dos operários e camponeses armados sob a direção de oficiais pequeno-burgueses 

para a tomada do poder” (DROZ in CARONE, 1982, p. 271). Como exemplos de 

processos revolucionários vitoriosos deste caráter, o suíço apresenta a Nicarágua e o 

México. A política a ser aplicada nos outros países da região, segundo a concepção 

de Droz, deveria se basear nas experiências desses dois países, para repetir seus 

acertos e, principalmente, evitar seus erros.  Seria necessário que o proletariado 

tomasse a hegemonia destes movimentos das mãos da pequena burguesia.  

Para isto, o proletariado e seu Partido deveriam buscar uma frente única 

revolucionária com o campesinato, seu principal aliado, e com a própria pequena-

burguesia. Mas a aliança com a pequena-burguesia deveria se dar em termos mais 

cautelosos, pois além de apoiá-la em seus projetos efetivamente revolucionários 

(aqueles que combatessem o imperialismo e os proprietários de terra), também seria 

necessário lidar com suas “vacilações, seus compromissos” e “suas traições” (DROZ 

in CARONE, 1986, p. 270). A aliança com a pequena-burguesia seria mais tensa, 
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portanto, visando sempre sua eventual superação e a tomada da hegemonia pelas 

forças proletárias e camponesas.  Chama a atenção a recusa do suíço em atribuir um 

papel revolucionário às burguesias nacionais latino-americanas, justificada pela 

origem da industrialização nestes países, que o autor afirma ser fruto direto do avanço 

imperialista (PINHEIRO, 1991, p. 172). 

Outra classificação da América Latina presente no VI Congresso é a de Ricardo 

Paredes Romero, representante do Partido Socialista do Equador9. Seu discurso 

buscou apresentar um quadro mais complexo da região e destoa das teses 

apresentadas em diversos pontos.  

Paredes recusa a avaliação de que o imperialismo seria incapaz de promover a 

industrialização nos países sob seu domínio, citando como exemplo a exploração 

industrial de milhares de “proletários rurais” nos latifúndios brasileiros, alguns tão 

grandes quanto o território suíço (PINHEIRO, 1991, p. 168), evidência de uma 

modernização econômica promovida pela dominação estrangeira. Além disso, o 

equatoriano também se opõe à generalização da condição colonial aos países latino-

americanos, afirmando que certas características individuais permitiriam com que 

alguns países importantes, como o Brasil, a Argentina e o México, resistissem ao 

poder político imperialista, apesar de seu domínio econômico. Paredes denomina 

pioneiramente estes países como dependentes, “penetrados economicamente pelo 

imperialismo, mas que guardam uma independência política bastante grande, seja por 

causa de uma penetração econômica fraca, seja por causa de sua força política” 

(PAREDES apud PINHEIRO, 1991, p. 169).   

Como consequência disso, estes países deveriam ter diretrizes próprias para a 

luta política, não devendo ser simplesmente agrupados com a “área rural do mundo”, 

 
9 Posteriormente, no ano de 1931, o equatoriano seria um dos fundadores do Partido Comunista do 
Equador e, em 1933, candidato de seu partido à presidência da República. 
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classificação que traria a aplicação automática da teoria da revolução democrático-

burguesa (CABALLERO, 1986, p. 73). Paredes esboça uma alternativa a esta teoria 

a partir da generalização da estrutura das classes dominantes do porto de Guaiaquil 

- o maior do Equador - para toda a América Latina. Afirma que o continente seria 

governado por uma plutocracia, formada pelos proprietários dos latifúndios, das 

indústrias, dos bancos e dos comércios, sendo, ao mesmo tempo, aliada fiel do 

imperialismo estadunidense. Seria impossível e inútil, portanto, expropriar os capitais 

imperialistas e as terras dos feudais sem expropriar o próprio capital nacional em 

função do seu imbricamento com as forças imperialistas. Dessa forma, Paredes 

coloca em xeque toda a teoria e estratégia revolucionária desenvolvida até aquele 

momento pela Internacional Comunista, questionando a viabilidade de uma aliança 

com a burguesia nacional e a defesa de uma revolução predominantemente agrária 

(PINHEIRO, 1991, p. 169). 

Neste ponto, fica evidente a diferença entre as interpretações de Droz e Paredes: 

o primeiro absolutiza a condição colonial dos países latino-americanos, utilizando-a 

para explicar tanto suas estruturas internas quanto externas e mantendo a defesa de 

uma revolução agrária. Droz trilha um caminho teórico que é uma variante da tática 

política proposta pelo Comintern: sem rejeitar uma fase democrático-burguesa para a 

revolução na América, ele afirma que o principal aliado do proletariado deveria ser a 

pequena-burguesia organizada militarmente. Já Paredes rejeita a categorização 

colonial ao buscar uma compreensão mais nuançada das sociedades latino-

americanas, indicando a necessidade de pensar novas estratégias para uma atuação 

política consequente no continente. 

Ambas as manifestações de Ricardo Paredes e Jules Humbert-Droz foram 

primeiros passos de uma jornada não realizada, já que não houve uma fase de 
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debates teóricos mais apurados a respeito das condições sociais da América Latina. 

No momento em que se confeccionavam as diretrizes políticas para o continente, 

predominava uma atmosfera pouco propícia ao debate, agravada pelo grande 

desconhecimento das formações sociais latino-americanas. Os próprios partidos da 

região eram incapazes de fornecer diretrizes intelectuais mais sólidas do que as 

propostas, já que o marxismo apenas iniciava sua trajetória na região. Em função 

disso, o saldo final dos debates do VI Congresso pode ser resumido em uma tentativa 

de adaptar a teoria da revolução pensada para as sociedades asiáticas para a América 

Latina, contribuindo pouco com a tarefa de enquadrar e compreender nosso 

continente a partir de uma perspectiva marxista. 

A 1ª Conferência dos Partidos Comunistas latino-americanos, realizada em 1929, 

na cidade de Buenos Aires, poderia ter sido uma boa oportunidade para que se 

realizassem debates mais densos teoricamente. Entretanto, o que se viu foi um 

predomínio das posições de Jules Humbert-Droz e um rechaço a estudos que 

buscassem definir as especificidades da região. 

 

1.4 A 1ª Conferência dos Partidos Comunistas latino-americanos e os “Projetos de 

Teses sobre o movimento revolucionário da América Latina” 

 

Após o VI Congresso da Internacional Comunista, a seção dedicada à América 

do Sul organizou um encontro dos Partidos Comunistas na região, realizado em junho 

de 1929 na cidade de Buenos Aires, reunindo representantes dos partidos comunistas 

de Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, 

Mexico, Panama, Peru, Uruguai e Venezuela (PINHEIRO, 1991, p. 177).  

 A abertura do evento ficou a cargo do argentino Victorio Codovilla, que vinha 

fazendo carreira nas estruturas de poder da Internacional Comunista. Após reafirmar 
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a divisão de períodos efetivada nas teses do VI Congresso e a chegada de um terceiro 

período, o argentino vê também um agravamento dos conflitos interimperialistas, que 

seria introjetado na política interna dos países do continente. Toda a luta entre as 

classes dominantes regionais seria uma manifestação da oposição entre os 

imperialismos estadunidense e inglês, ideia que remete às considerações 

desenvolvidas no II Congresso da IC. Por sua vez, o programa político defendido pelo 

dirigente é uma versão mais radicalizada daquele definido no VI Congresso: a 

revolução democrático-burguesa deve ser feita contra o imperialismo, os grandes 

latifundiários e a grande burguesia nacional. A pequena-burguesia não seria aliada do 

proletariado, que poderia contar unicamente com o campesinato para auxiliá-lo em 

suas tarefas (PINHEIRO, 1991, p. 181). 

Neste encontro, apresentou-se o Projetos de Teses sobre o movimento 

revolucionário da América Latina, um documento que completa a visão da IC a 

respeito do continente latino-americano. Este documento apresenta fortes 

semelhanças com o Movimento Revolucionário na América Latina, escrito por Jules 

Humbert-Droz em 1928 (DEL ROIO, 1990, p. 114). Caballero (1986, p. 73) menciona 

que os projetos de teses foram preparados pela Comissão Latino-Americana do Sexto 

Congresso, órgão comandado pelo próprio Droz. Há indícios, portanto, que o suíço 

teve um papel importante na redação deste documento. Por isso mesmo, este 

documento oferece teses alternativas às que aparecem de forma mais corrente nos 

textos do Comintern, em especial as Teses aprovadas no VI Congresso.  

O autor dos Projetos nos apresenta uma síntese das características da América 

Latina no momento que escrevia: 

A penetração rápida do imperialismo, as lutas entre o imperialismo inglês e 
ianque pela hegemonia, as condições escravagistas que subsistem na 
produção agrícola, a exploração terrível da grande massa de operários e 
camponeses pelos grandes proprietários de terras e pelas empresas 
estrangeiras, a ausência de uma burguesia nacional forte e organizada, as 
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crises contínuas na produção e o escoamento dos produtos do solo provocam 
enorme instabilidade nas relações sociais e na vida política das repúblicas da 
América Latina (PROJETOS, in CARONE, 1982, p. 281). 

 

Assim como no documento de 1928, também nos Projetos quase não há menção 

ao feudalismo. A América Latina é descrita a partir de uma condição semicolonial, que 

se manifestaria em três fenômenos principais.  

O primeiro seria a submissão dos países da região ao imperialismo. Apesar de 

os países terem obtido sua independência política antes da emergência do 

imperialismo, isto não os levaria ao desenvolvimento capitalista autônomo, pois 

rapidamente teriam sido submetidos ao domínio econômico da Grã-Bretanha. Durante 

a Primeira Guerra Mundial, uma guerra interimperialista, a hegemonia britânica seria 

contestada pelos estadunidenses, fazendo da região um “eixo fundamental das 

contradições internacionais do sistema capitalista”. O imperialismo norte-americano 

teria consolidado uma posição dominante na América Central e na parte Norte da 

América do Sul, e a cada ano avançaria sobre a parte sul do continente, onde o 

imperialismo britânico ainda seria dominante. 

A segunda manifestação da condição semicolonial da América Latina estaria em 

sua estrutura econômica e social: o predomínio da agricultura, especialmente das 

grandes plantações e latifúndios. Aquilo que no Sexto Congresso era qualificado como 

uma manifestação feudal nos países coloniais aqui aparece simplesmente como uma 

manifestação da própria condição colonial. Os autores dos Projetos enfatizam a 

ligação entre a produção monocultora em latifúndios e a política imperialista: 

a grande propriedade territorial, qualquer que seja sua forma de produção, 
incorpora-se cada vez mais ao sistema de exploração capitalista imperialista 
e forma uma das bases da exploração das massas operárias e camponesas 
e da pilhagem da América Latina por parte dos diversos imperialismos, e em 
primeiro lugar pelo imperialismo ianque. A luta contra o regime da grande 
propriedade territorial e a luta contra o imperialismo estão, desde modo, 
estreitamente ligadas (PROJETOS in. CARONE, 1982, p. 277). 
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Ou seja, o latifúndio não é visto como um entrave feudal, e sim como forma de 

exploração imperialista do continente.  

A terceira manifestação da condição semicolonial também se daria na estrutura 

econômica e social interna: seria a ausência quase total de uma burguesia industrial. 

A classe dominante nestes países seria a dos grandes proprietários de terras, ligados 

sempre a uma potência imperialista, seja a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos. Nos 

países em que haveria uma burguesia industrial (Chile, Brasil e Argentina), ela não 

teria um papel revolucionário a cumprir, pois seria dependente do imperialismo e 

ligada à classe dos grandes proprietários de terra. Tampouco a industrialização que 

ocorria na América Latina naquele momento lhe traria independência frente ao 

imperialismo. Pelo contrário, este desenvolvimento aprofundaria sua dependência, 

pois estaria restrito às áreas necessárias para a exportação de suas matérias primas. 

Em função das condições históricas nas quais se desenvolvia, o movimento 

revolucionário latino-americano deveria ser de tipo democrático-burguês. Não 

podendo contar com a burguesia nacional, deveria estruturar-se a partir do 

proletariado, da pequena-burguesia e do campesinato. Neste sentido, os Projetos 

também estão em consonância com o documento anterior redigido por Droz, que 

apontava a necessidade do proletariado tomar a hegemonia do movimento para 

efetivar o cumprimento das tarefas da etapa democrático-burguesa da luta, e 

alertando para que não se repetissem os eventos ocorridos no México e na Nicarágua.  

Supondo que a hipótese de que Humbert-Droz teria grande influência sobre a 

escrita deste documento esteja correta, é possível compreender a baixa repercussão 

destas teses nos anos seguintes do movimento comunista latino-americano. O suíço 

pertencia ao grupo político de Bukharin e, após a queda do dirigente bolchevique - 

derrotado na luta política interna no partido russo por Stalin -, Droz também é 
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destituído de seus postos de comando (DEL ROIO, 1990, p. 115).  Para a América 

Latina, isto parece ter significado o predomínio da visão corrente dentro do Comintern 

- que equiparava a luta política asiática com a latino-americana, sem que se 

desenvolvesse uma etapa prévia de estudos da própria formação social do continente 

– estimulada pelo esquerdismo dominante naquele momento. 

Neste sentido, a Conferência Latino-Americana foi palco de um evento ilustrativo: 

após a exposição das teses de Mariátegui para análise da “realidade peruana” – a 

primeira tentativa séria de reproduzir o marxismo a partir das especificidades de um 

país latino-americano, de acordo com Leopoldo Mármora -, Victorio Codovilla se 

indignou com a utilização da expressão “realidade peruana”. Segundo o comunista 

argentino, não haveria especificidades nem no Peru nem em nenhum outro país da 

América Latina que justificassem essa distinção teórico-política. Os países da região 

seriam semicoloniais, o que faria com que as Teses do Comintern se aplicassem em 

sua integralidade (MÁRMORA, 1986, p. 256).  

O marxismo-leninismo passava a ser visto como uma teoria completa, que 

deveria ser recebida e aplicada em sua integralidade, fenômeno que se agravaria nos 

anos 1930 com o predomínio do stalinismo e a qualificação de qualquer tentativa de 

inovação como um “desvio”. Pode-se ver nesta postura uma manifestação de um 

espírito cosmopolita do pensamento marxista latino-americano, de imitação 

consciente das formas de pensar estrangeiras que impediria a adequada 

compreensão da estrutura social do continente.  

Como afirma Marcos Del Roio, 

O encontro da IC e o movimento social da América Latina foi um processo 
lento e tortuoso, pavimentado por incompreensões. Não se pode dizer que o 
movimento comunista na América Latina seja um produto da intervenção 
expansionista da URSS e da IC, como tampouco pode-se afirmar que os 
partidos comunistas tiveram sua origem num desenvolvimento nacional da 
teoria marxista e que foram gerados de modo completamente autônomo. (...) 
O processo de reconhecimento e aproximação iniciou-se, logo após a vitória 
da revolução russa, com um diálogo inicialmente distante, tornando-se cada 
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vez mais próximo. A rota da IC em direção à América Latina passou, de certo 
modo, antes pela China, impondo certo condicionamento sobre o 
entendimento do continente. Mas, quando finalmente o encontro se efetivou, 
estava configurada a ditadura stalinista na URSS e na IC (DEL ROIO, 1990, 
p. 129). 
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Capítulo 2. O PCB e a tese feudal no Brasil 

 

A fundação do PCB, em 1922, marca o início da corrente de pensamento 

denominada por Gildo Marçal Brandão como marxismo de matriz comunista 

(BRANDÃO, 2010). Manifestação brasileira de um choque sísmico mundial causado 

pela Revolução Russa, o marxismo de matriz comunista teve grande impacto na 

esquerda brasileira, já que nela “direta ou indiretamente, deliberada ou 

inadvertidamente se inspira todo pensamento brasileiro de esquerda” (PRADO JR., 

2000, p. 39).  

Nesse sentido, o Partido teve atuação significativa na política brasileira. Apesar 

de seu diminuto tamanho, agrupou um grande número de intelectuais, que gravitavam 

ao redor das publicações por ele organizadas, como revistas e jornais. Esta atuação 

é tão significativa que se pode afirmar, como Fernando Pedreira, que o PCB foi “um 

dos polos catalisadores da opinião nacional” durante o século XX (PEDREIRA apud 

BRANDÃO, 1997, p. 25).  

Na década de 1920, esta corrente de pensamento daria seus primeiros passos, 

engatinhando com o partido a que esteve fortemente ligado durante o século XX. 

Neste período, o PCB realizou três congressos nacionais, e tentou formar um bloco 

político voltado para a disputa de eleições, obtendo alguns resultados interessantes. 

Estes feitos levam Vinhas (VINHAS, 1982, p. 8) a classificar a década de 1920 como 

um dos períodos mais importantes da história do partido.  

Em sentido semelhante, Pinheiro afirma que “num espaço de pouco mais de 

cinco anos, a partir de sua fundação, [o partido] experimentará modificações de linha 

geral que no quadro dos partidos europeus foi resultado de uma evolução bem mais 

longa” (PINHEIRO, 1991, p. 52). Neste curto espaço de tempo que vai de sua 

fundação até o ano de 1929, o Partido passa de uma pequena reunião de militantes 
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oriundos do anarquismo para um agrupamento com pretensões de se inserir no 

processo de desagregação da República Velha, através de uma política de alianças 

pensada à luz das orientações da Internacional Comunista e das particularidades da 

formação social brasileira. 

O PCB compartilha com os partidos comunistas mundo afora a difícil tarefa de 

se equilibrar entre um polo nacional e um internacional. Como afirma Eric Hobsbawn 

(1982, p.15), “todo partido comunista foi o filho do casamento, realizado tanto por amor 

quanto por conveniência – de dois parceiros mal ajustados: uma esquerda nacional e 

a Revolução de Outubro”. Neste sentido, o ano de 1924 é duplamente importante para 

o Partido.  Em primeiro lugar, neste ano ocorre o levante tenentista de Isidoro Lopes 

- evento político que servirá de faísca para o livro que balizou a atuação dos 

comunistas na década de 1920. Além disso, em 1924, os comunistas brasileiros 

obtêm o reconhecimento da III Internacional, transformando o agrupamento 

oficialmente em uma “seção do exército internacional revolucionário”. 

A sombra da “influência externa” pairará sobre os comunistas brasileiros durante 

todo o século XX. Vinte anos depois da sua dissolução, e quase quarenta desde a 

formulação das principais teses, é na Internacional Comunista que Caio Prado 

apontará a origem da teoria revolucionária dos comunistas brasileiros. E não sem 

razão, pois a IC foi a principal intermediária da chegada do marxismo-leninismo no 

Brasil.  

De certa forma, essa tensão entre um polo nacional e um internacional se faz 

sentir mesmo nas interpretações sobre a história do partido: alguns intérpretes 

realçam o peso dos fatores externos e outros de fatores internos. Paulo Sérgio 

Pinheiro, por exemplo, realiza um amplo estudo do desenvolvimento político e teórico 

da Internacional Comunista e de suas relações com o PCB para compreender o que 
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levou os comunistas brasileiros ao desastre de 1935. As respostas para suas 

perguntas se encontrariam alhures (PINHEIRO, 1991). Já Michel Zaidan Filho 

procurou, de forma pioneira, encontrar o sentido do comunismo brasileiro - 

especialmente o da década de 1920 - na própria estrutura social brasileira (ZAIDAN 

FILHO, 1985). Utilizando uma analogia, e trilhando um caminho do meio entre essas 

duas interpretações, podemos dizer que nesta primeira década de sua existência o 

PCB utilizava ferramentas majoritariamente estrangeiras para realizar seu trabalho, 

mas o realizava em solo nacional. Como afirmou o próprio Brandão, em uma espécie 

de declaração de princípios: 

Estudemos fria, objetivamente, as lutas nacionais em toda sua profundeza e 
complexidade, adquirindo uma noção realista das mesmas, interpretando-as 
à luz do materialismo histórico e da dialética marxista, à luz do marxismo 
leninista, isto é, o marxismo da época burguesa e imperialista e proletária e 
revolucionária. (...) Não adotemos explicações ligeiras, unilaterais, porque 
nada é mais complexo que a sociedade e a luta social. (...) Estudemos a fundo 
o Brasil em seus mil aspectos – econômico, político, moral e mental, 
historiográfico e etnográfico, físico e social – porque é no Brasil que teremos 
que realizar a obra do leninismo (BRANDÃO, 2006, p. 129-130). 
 

A apropriação das ideias cominternianas era realizada visando conquistar 

espaço na política brasileira, e não apenas colocar o Partido nas boas graças da IC. 

Entretanto, a partir de 1929, a influência da IC cresce de forma vertiginosa, com a 

consolidação de sua estrutura, e, paralelamente a isto, o esquerdismo torna-se  então 

dominante no movimento comunista internacional. Estes dois fatores levam ao 

desalojamento da direção original do PCB, duramente criticada em função de um 

suposto desvio de direita, e colocam o partido nos trilhos que o levariam ao Levante 

de 1935.10  

Este primeiro momento de relativa independência da década de 1920 será 

analisado neste capítulo a partir de três momentos-chave de atividade intelectual e 

 
10 Para mais informações a respeito do desalojamento da direção original, ver: PINHEIRO, 1991, caps. 
13, 14 e 15; e DEL ROIO, 1990, cap. III. 
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política: a publicação de Agrarismo e Industrialismo; a realização do II Congresso e a 

fundação do BOC; e o III Congresso, promovido em um período de maior aproximação 

com a Internacional Comunista. 

 

2.1 Agrarismo e Industrialismo: uma primeira recepção do pensamento cominterniano 

 

O jovem Octavio Brandão não esteve entre os fundadores do Partido Comunista 

do Brasil, já que naquela época ainda militava no movimento anarquista. Entretanto, 

por influência de Astrojildo Pereira, também antigo militante anarquista e um dos nove 

fundadores do PCB, convenceu-se da causa bolchevique e se juntou aos comunistas. 

Teve uma ascensão rápida no Partido, sendo eleito para sua direção, e participando 

da fundação do jornal A Classe Operária, como o próprio relata em suas memórias 

(BRANDÃO, 1978). Este periódico viria a se tornar o porta voz original do Partido na 

segunda metade do século XX. Naquele momento, sua organização e publicação 

representavam uma das principais ferramentas dos comunistas na tarefa de difusão 

de suas ideias. Após doze edições, o jornal foi censurado pelo governo federal, em 

1925, voltando a circular por um breve período em 1928 (VINHAS, 1982, p. 259)11. No 

ano de 1923, Brandão inicia e finaliza a primeira tradução do Manifesto Comunista 

para o português brasileiro, publicado inicialmente em um periódico, e depois em 

forma de livro no ano seguinte (BATALHA, 1998).  

Junto com Astrojildo Pereira e Paulo de Lacerda, Brandão compõe a primeira 

direção do PCB, responsável por guiar o partido na década de 1920 em sua tentativa 

de uma primeira formulação da teoria revolucionária e de participação na 

 
11 Para mais informações a respeito da trajetória de A Classe Operária, ver: Dicionário Histórico-
Biográfico Brasileiro, Classe Operária, A. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/classe-operaria-a 
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desagregação do regime oligárquico da República Velha (DEL ROIO, 1990). O palco 

para esta atuação é um país em ebulição, atravessado por transformações sociais 

oriundas do início da industrialização e marcado pela contestação política oferecida 

pelos tenentistas.  

Durante a década de 1920, houve três episódios de confrontamento entre o 

governo central e o movimento tenentista: os levantes de julho de 1922, marcados 

pelo desfecho violento no Forte de Copacabana; os levantes de julho 1924, ocorridos 

em Mato Grosso, Sergipe, Amazonas, Pará e São Paulo; e a Coluna Prestes (1925-

1927), originária da união de duas colunas revolucionárias oriundas dos conflitos 

anteriores e que protagonizou uma marcha por onze estados brasileiros, encerrando-

se em território boliviano em 1927. Além da deposição do governo de Arthur Bernardes 

(1922-1926), pode-se sumarizar as reivindicações tenentistas como democratizantes, 

defendendo, por exemplo, a moralização do processo eleitoral, a introdução do voto 

secreto, a garantia de liberdade de imprensa e de pensamento. Além disso, há uma 

certa preocupação com as questões econômicas, como o domínio do imperialismo 

britânico sobre a economia do país (SAES, 2011, p. 129-132).12 

 Buscando entender a inserção destes movimentos na história do país - e o que 

eles significavam para o futuro da revolução proletária - nasce uma das primeiras 

tentativas de compreender a formação social brasileira a partir do pensamento 

marxista, materializada no livro Agrarismo e industrialismo: ensaio marxista-leninista 

sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil. O esboço foi finalizado 

pelo autor, Octavio Brandão, em cerca de um mês (BRANDÃO, 1978, p. 285). 

 
12 Sobre o movimento tenentista, ver: FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história; 
16ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997; FORJAZ, Maria Cecília Spina. Tenentismo e política: 
tenentismo e camadas médias urbanas na crise da Primeira República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977; CARONE, Edgard. O tenentismo (acontecimentos – personagens – programas). São Paulo: 
DIFEL, 1975. 
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Entretanto a publicação do livro só se concretizou passados dois anos, em 1926, em 

função da dura perseguição policial a que estavam submetidos os comunistas. Para 

que o livro pudesse ser editado, foi necessário que o autor utilizasse um pseudônimo 

e falsificasse o local da publicação. Assim, o livro veio a público em nome de Fritz 

Meyer - um soldado mercenário alemão que teria lutado na revolta de São Paulo e 

publicado suas ideias em Buenos Aires. 

A fagulha para o texto de Brandão foi provida pelos eventos de 1924. Entre 5 e 

28 de julho daquele ano - exatamente dois anos após o levante dos 18 do Forte de 

Copacabana - tem início um novo levante tenentista na cidade de São Paulo, que opôs 

as forças do General Isidoro Lopes ao governo federal. Após a tomada da cidade 

pelas forças rebeldes, decretou-se a formação de um governo provisório. As tentativas 

de negociação de um armistício entre os revoltosos e o Governo Central, mediadas 

pelo industrialista José Carlos de Macedo Soares, foram condicionadas à entrega do 

poder nacional e à convocação de uma assembleia constituinte. Ambas as demandas 

foram negadas, e o conflito resultou no bombardeio da cidade, principalmente de seus 

bairros operários. O recrudescimento da repressão fez com que as tropas rebeladas 

abandonassem a capital do estado e rumassem para o interior. No ano seguinte, estas 

forças se combinariam com forças rebeladas do Rio Grande do Sul e formariam a 

Coluna Prestes.  

Para Brandão, o levante de 1924 seria a segunda revolta tenentista - sendo a 

primeira o levante de 1922 no Forte de Copacabana. Estas revoltas brasileiras se 

dariam em um cenário maior de lutas políticas, que englobavam os três principais 

conflitos mundiais naquele momento: 1) uma batalha internacional entre a burguesia 

imperialista e o proletariado, sendo este auxiliado pelos povos coloniais; 2) dentro da 

própria burguesia internacional, haveria também um conflito interimperialista, 
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especialmente entre as burguesias britânicas e norte-americanas; 3) nos países 

coloniais, a disputa entre a pequena burguesia urbana e os agrários feudais.  

Não seria possível compreender adequadamente a situação brasileira sem uma 

análise apurada destes conflitos, já que a “história brasileira” seria “um elo da cadeia 

histórica universal” (BRANDÃO, 2006, p. 91-92), nas palavras do autor. Para seguir o 

rumo proposto pelo autor, iniciaremos a exposição de suas ideias a partir do cenário 

internacional, passando pela sua caracterização do país e retornando, enfim, aos 

conflitos tenentistas brasileiros e às estratégias propostas a partir dessa análise. 

A visão de Brandão a respeito do cenário internacional é a erigida a partir da 

centralidade da luta entre o socialismo - encarnado na União Soviética - e o 

capitalismo imperialista, representado pelas potências ocidentais. Os povos coloniais, 

em luta pela sua independência, opor-se-iam às potências imperialistas, e por isso 

seriam aliados naturais do socialismo. Na América Latina, haveria mais um fator de 

complicação: a disputa interimperialista entre as burguesias inglesa e estadunidense.  

A Primeira Guerra Mundial teria sido causada pela disputa por mercados de 

escoamento e fontes de matérias primas. Esta disputa não se resolveria com o fim da 

guerra, o que provavelmente geraria um novo conflito. Para Brandão, um dos 

possíveis novos palcos para o conflito seria a América do Sul (BRANDÃO, 2006, p. 

85), pois a Primeira Guerra Mundial teria enfraquecido a hegemonia britânica, a ponto 

de permitir que os EUA passassem a disputar o domínio sobre a região (BRANDÃO, 

2006, p. 93).  

A percepção de que o mundo se encontrava polarizado entre as nações 

imperialistas e a União Soviética, por exemplo, remete às contribuições de Lenin no II 

Congresso da IC; assim como a ideia de um conflito entre Grã-Bretanha e Estados 

Unidos da América, que terá consequências importantes nas formulações de Brandão 
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quanto à estrutura política brasileira, e que seria amplamente difundida pelo 

Comintern na América Latina dos anos 1930. 

Tratando dos povos coloniais, o que uniria países tão distintos quanto os 

africanos, os asiáticos e os latino-americanos seria a combinação do feudalismo com 

o imperialismo, a qual colocaria estes países em uma mesma etapa de 

desenvolvimento e, consequentemente, em uma mesma etapa revolucionária 

(BRANDÃO, 2006, p. 89). O motivo desta coincidência pode ser encontrado em suas 

semelhantes formas de dominação interna e externa. Internamente, aponta-se para o 

predomínio de uma estrutura agrária latifundiária e uma estrutura político-estatal 

erigida e controlada pelos senhores de terra, e a isso se chama de feudalismo. 

Externamente, eram todos países dominados pelo imperialismo, a “última etapa do 

capitalismo”, constituída pela “santíssima trindade” da indústria pesada, das finanças 

e das estradas de ferro, que promoveriam a rapina e o despovoamento de suas 

possessões (BRANDÃO, 2006, p. 79). A própria junção dos países africanos, asiáticos 

e latino-americanos sob uma mesma categoria remete às considerações da IC, assim 

como a utilização das categorias feudalismo e imperialismo para sua interpretação. 

Nesse sentido, em Agrarismo e Industrialismo, o Brasil já é classificado como um 

país feudal e colonial13. Estes conceitos são empregados com o mesmo sentido com 

que aparecem nos textos da IC. Dessa forma, quando Octavio Brandão indica que o 

Brasil é um país colonial, ele não faz menção ao fato de as origens do país 

remontarem à colonização portuguesa, o que teria impregnado a sociedade brasileira 

de um “sentido da colonização”, como faria Caio Prado Jr. na década de 194014. Na 

 
13 Há variações nestes conceitos, às vezes sendo utilizada a denominação de semifeudal e semicolonial. 
Estas variações são interpretadas por Del Roio como uma imprecisão do autor, oriunda da falta de 
conhecimento das categorias marxistas (DEL ROIO, 2004, p.  123). Entretanto, como afirma Bianchi, 
“tais oscilações podem (...) ser decorrentes da complexidade do objeto de análise e uma tentativa de 
registrá-la de forma mais adequada” (BIANCHI, 2012, p. 138).   
14 Ver: PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, Publifolha, 2000. 
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verdade, para Brandão, ser um país colonial significava simplesmente estar submetido 

ao imperialismo, em maior ou menor grau.15  

Brandão afirma que o país teria sido uma subcolônia inglesa até 1822, já que era 

colonizado por Portugal, país que por sua vez seria uma colônia inglesa propriamente 

dita. Com a independência de 1822, efetivar-se-ia apenas a eliminação do 

intermediário lusitano e o Brasil tornar-se-ia uma verdadeira colônia britânica 

(BRANDÃO, 2006, p. 92-93). A partir do enfraquecimento da hegemonia britânica, em 

função da 1ª Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciariam uma disputa pelo controle 

imperial do território brasileiro.  

Essa disputa interimperialista se manifestaria inclusive na política brasileira, 

opondo os senhores feudais - apoiados pelos ingleses e representantes da dominação 

tradicional – contra a burguesia e os revoltosos pequeno-burgueses, apoiados pelos 

americanos. A classe dos senhores brasileiros aliar-se-ia ao imperialismo britânico e, 

em especial, à sua burguesia financeira, para assegurar sua dominação sobre todas 

as classes brasileiras (BRANDÃO, 2006, p. 40).  

Já os americanos apoiariam os revoltosos para enfraquecer o domínio britânico. 

Entretanto, como aponta Pinheiro, não parece haver indícios de articulações entre os 

interesses revolucionários e os norte-americanos. Da mesma forma, a ideia de que a 

burguesia industrial brasileira teria apoiado o levante de 1924 não se sustentaria, 

fundamentada apenas na ambígua posição de José Carlos de Macedo Soares frente 

ao levante (PINHEIRO, 1991, p. 68-69). 

 
15 No linguajar cominterniano, países diretamente governados por potências capitalistas, como a Índia 
e a Indonésia, eram classificados como coloniais, enquanto aqueles que têm independência política 
formal, mas estão submetidos economicamente ao imperialismo, são chamados de semicolônias, como 
é o caso da China. Seguindo esta lógica, a melhor classificação para o Brasil seria a de um país 
semicolonial. Apesar de ser possível apreender esta distinção entre colonial e semicolonial, nem 
sempre ela era respeitada. 
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Para Brandão, o domínio dos senhores agrários sobre as outras classes é um 

dos aspectos do feudalismo brasileiro, sendo um dos elementos da combinação entre 

o domínio agrário da economia e o domínio agrário da política (CUNHA, 1998, p. 57). 

Segundo o comunista alagoano, a “economia é a base, a camada sobre a qual se 

superpõem a política, a sociologia, a moral, religião, a arte, a filosofia, a história, a 

antropologia. A economia é em sociologia o que o granito é em geologia” (BRANDÃO, 

2006, p. 37). Ou seja, a economia determinaria todas as outras esferas da vida. Pode-

se traçar a origem desta ideia a uma interpretação bastante difusa a respeito do que 

seria a relação entre estrutura e infraestrutura segundo Marx.16 

No caso brasileiro, a economia seria feudal em função do predomínio da 

produção agrária sob a industrial, e do predomínio do latifúndio frente a pequena 

propriedade. A esta estrutura econômica, corresponderia uma estrutura política 

dominada pelos senhores feudais. Em seu sentido político, o feudalismo pode ser 

entendido como o governo dos senhores feudais, através da sua ocupação direta ou 

indireta da máquina pública. 

Brandão não limita o feudalismo brasileiro às suas manifestações econômicas e 

políticas, expandindo-o também para o campo psicológico e social (BRANDÃO, 2006, 

p. 47-48). É aqui que o autor expõe sua visão medievalizante da sociedade brasileira, 

tecendo comparações entre o Brasil de 1920 e a Idade Média europeia. Afirma o autor 

que o “Brasil ainda é, no conjunto, um país medieval, atrasado, sob este ponto de 

vista, cinco séculos no mínimo” (BRANDÃO, 2006, p. 48). 

O coronel, novo barão feudal, manda educar seus filhos. O primeiro vai ser o 
esteio do clero feudal, o esteio religioso do regime feudal. O segundo vai ser 
cavaleiro, o esteio militar do regime. O terceiro começa a ser o esteio político 
do regime desde que penetra na Faculdade de Direito, essa mistura medieval 
da universidade jurídica de Bolonha com a universidade teológica de Paris. 
Os outros fincam no eito ou no terreiro de secar café. O coronel e seus filhos: 

 
16 Ver “Introdução de 1857” à Crítica da economia política. In: Manuscritos econômico-filosóficos e 
outros textos escolhidos, trad. José Arthur Giannotti & Edgar Malagodi, col. Os Pensadores, XXXV, São 
Paulo, Abril Cultural, 1974, p. 131. 
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tal é a sociedade brasileira, atacada de medievalite crônica – social, 
econômica, política, psicológica (BRANDÃO, 2006, p. 47-48). 

 

Além disto, Brandão também lista como manifestações feudais: a estrutura 

familiar patriarcal; a importância da estrutura burocrática da Igreja Católica na vida 

política brasileira; a predominância do catolicismo como ideologia da classe 

dominante e instrumento do controle da população; e, de forma geral, a replicação 

“degenerada” da estrutura social medieval, com “o feudalismo na cumieira e a 

servidão nos alicerces” (BRANDÃO, 2006, p. 36). 

O conceito de feudalismo é estruturante da visão de Brasil de Brandão: um país 

atrasado, medieval, dominado pelas forças da reação, marcado pelo predomínio da 

agricultura sobre a indústria, do latifúndio sobre a pequena propriedade, e da religião 

sobre a ciência.17 Também um país marcado pelo “confusionismo”, apresentando uma 

“tremenda confusão de classes e ideologias”, na qual “repontam os primeiros 

prenúncios do futuro, ainda envoltos nos cueiros do passado” (BRANDÃO, 2006, p. 

50). 

Os quatro aspectos do feudalismo se combinam para formar aquilo que Brandão 

chama de agrarismo - o polo reacionário da sociedade brasileira. Em contraposição a 

ele, surge o industrialismo. Destinado a varrer o Brasil, o industrialismo representaria 

as forças de modernização capitalista, como a industrialização e a urbanização. A 

partir delas, e as apoiando, é que os comunistas deveriam agir no Brasil (BRANDÃO, 

2006, p. 47). O futuro do país encontrar-se-ia na “grande indústria centralizada – base 

objetiva da sociedade comunista” (BRANDÃO, 2006, p. 160). O Brasil estaria atrasado 

 
17 Sobre a orientação antirreligiosa de Brandão, fruto de sua formação positivista-progressista, ver: 
LACERDA, Felipe de Castilho. Octávio Brandão e as matrizes intelectuais do marxismo no Brasil. Cotia: 
Ateliê Editorial, 2019.  
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na marcha geral do desenvolvimento dos povos, mas poderia alcançar as outras 

nações se efetivasse sua revolução burguesa. 

Com base neste entendimento, Brandão propõe a formação de uma aliança 

entre as classes interessadas na renovação nacional: a burguesia industrial, a 

pequena-burguesia e o proletariado (BRANDÃO, 2006, p. 61; p. 187). Nesta coalizão, 

Brandão atribui mais destaque à pequena-burguesia - identificada como propulsora 

dos conflitos que abalavam a República Velha na década de 1920 – e ao proletariado. 

A burguesia industrial seria “politicamente nula”, incapaz de se organizar em partido 

político (BRANDÃO, 2006, p. 36), e, por isso, a principal tarefa caberia às outras duas 

classes.  

As lutas tenentistas são interpretadas como lutas pequeno-burguesas em prol 

da democratização do Brasil. Estas revoltas se sucederiam, crescendo em razão 

proporcional à dureza da repressão, até que derrubassem o agrarismo. Por isso, 

Brandão previa para os próximos anos uma Terceira Revolta. Neste cenário, o papel 

do proletariado e de seu partido seria apoiar os revoltosos, visando vencer seu inimigo 

em comum, os senhores feudais brasileiros. Na parte final de seu livro, escrita em 

1926, Brandão identificava na Coluna Prestes os movimentos que poderiam dar início 

à nova revolta (BRANDÃO, 2006, p. 187). Brandão via nessa articulação tanto uma 

chave para a vitória do industrialismo sobre o agrarismo, como uma oportunidade de 

colocar o proletariado em melhores condições de luta nas disputas que surgiriam após 

a primeira etapa da revolução. 

Lutemos por impelir a fundo a revolta pequeno-burguesa, fazendo pressão 
sobre ela, transformando-a em revolução permanente no sentido marxista-
leninista, prolongando-a o mais possível, a fim de agitar as camadas mais 
profundas das multidões proletárias e levar os revoltosos às concessões mais 
amplas, criando um abismo entre eles e o passado feudal. Empurremos a 
revolução da burguesia industrial – o 1789 brasileiro, o nosso 12 de março de 
1917 – aos seus últimos limites, a fim de, transposta a etapa da revolução 
burguesa, abrir-se a porta da revolução proletária, comunista (BRANDÃO, 
2006, p. 133). 
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Anos mais tarde, caberia a Joseph Stalin sistematizar uma forma evolucionista 

e linear de passagem dos modos de produção, em Materialismo histórico e dialético 

(STALIN, 1938), em que formula uma teoria da passagem necessária de um modo de 

produção a outro como um processo interno a todas as sociedades. Esta visão, 

amplamente difundida no marxismo antes mesmo do texto de Stalin, é conhecida 

como etapismo. Pode-se ver nas recorrentes analogias entre a história brasileira e a 

europeia realizadas por Brandão uma manifestação desta forma evolucionista de 

compreender a história. Mais do que simples analogias, Brandão afirma que todas as 

sociedades precisam passar pela sua revolução burguesa e depois pela socialista – 

simbolizadas pelos anos de 1789, da Revolução Francesa, e 1917, da Revolução 

Russa. 18 

O etapismo é mais um dos pontos de confluência entre Brandão e os 

posicionamentos da III Internacional. Além deste, podemos citar a generalização da 

categoria feudalismo para a Ásia e a América, um mesmo entendimento genérico do 

fenômeno imperialista e uma concordância quanto à necessidade de uma etapa prévia 

à revolução comunista. Entretanto, existem diferenças.  

A primeira é que não se encontra em nenhum momento da obra a defesa de uma 

revolução democrático-burguesa, que, como visto anteriormente, acompanha sempre 

a análise cominterniana. Isso porque, diferentemente de Lenin, Brandão via na 

pequena-burguesia o aliado principal do proletariado nas lutas de libertação nacional. 

Em texto posterior, no qual volta aos meandros táticos e teóricos da revolução 

brasileira, Brandão chegaria mesmo a falar em uma “revolução democrático pequeno-

burguesa”.  

 
18 A coincidência entre as formulações de Stalin e Brandão foi apontada por João Quartim de Moraes 
(2007, p.139-143), que levanta a hipótese de que o comunista alagoano teria tido conhecimento direto 
ou indireto de alguns textos do secretário-geral durante a redação de Agrarismo e Industrialismo. 
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Esta diferença pode ser atribuída à ênfase que Octavio Brandão conferia à 

pequena burguesia na política nacional brasileira. Essa ênfase seria generalizada 

para todos os países coloniais pelo autor. Pode-se afirmar que Brandão propõe uma 

variação da tática cominterniana: ao invés de uma aliança com a burguesia nacional, 

os comunistas brasileiros deveriam buscar a pequena-burguesia revoltosa.  

Isto faz com que concluamos que, para Brandão, o que define o caráter de uma 

revolução é a classe que a lidera: não estando a burguesia brasileira apta, o papel de 

líder caberia à pequena-burguesia, e por isso se deve falar em uma revolução 

pequeno-burguesa. Nesse sentido, Del Roio afirma que Brandão “teria cometido um 

equívoco ao confundir o conteúdo econômico-social da revolução com as forças 

motrizes dessa mesma revolução” (DEL ROIO, 1990, p. 42). Apesar de nomeá-la de 

forma distinta, a revolução proposta por Brandão ainda seria democrático-burguesa, 

já que seu objetivo seria o desenvolvimento das forças de produção capitalista.  

Naquele momento, as diferenças entre as ideias de Brandão e as da IC ainda 

não estavam bem estabelecidas, já que a Internacional ainda não havia formulado 

definitivamente suas diretrizes políticas para a América Latina – o que só viria a 

ocorrer no VI Congresso. Ou seja, Brandão estava operando em um terreno 

inexplorado. Pode-se afirmar, assim, que ele realiza uma primeira tentativa de 

aplicação das ideias cominternianas para o país, antes mesmo da própria IC.  

Em função disso, não podemos concordar com Del Roio quando este afirma:  

Como se vê, muito mais através da IC do que pela própria elaboração dos 
comunistas brasileiros, começou a se impor a equivocada, mas persistente, 
interpretação de que a contradição feudalismo X capitalismo permeava a 
formação social brasileira, quando, naquela oportunidade, o que ocorria era 
a crise do padrão de acumulação capitalista baseado no capital agromercantil 
e que abria caminho para sua própria superação, através da industrialização; 
ou como mais simplesmente dissera Astrojildo Pereira, era a passagem de 
uma economia agrária para uma economia industrial (DEL ROIO, 1990, p. 
140). 
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Como exposto nesta seção, a disputa entre agrarismo e industrialismo, que 

estrutura todo o argumento de Brandão, não deixa de ser a oposição entre feudalismo 

e capitalismo. Dessa forma, não se pode afirmar que ela teria sido patrocinada 

primeiramente pela Internacional Comunista, já que ela já estava presente na primeira 

formulação teórica dos comunistas brasileiros. 

Ao realizar esta primeira recepção do marxismo em terras brasileiras, Brandão 

combinou categorias marxistas - apreendidas através da parca literatura existente – 

com o positivismo reinante, como fica evidente em sua pobre aplicação da dialética, 

utilizada para dividir a história do Brasil em etapas de sucessivas teses, antíteses e 

sínteses (KONDER, 1982). Assim, é inegável que o próprio Brandão foi vítima do 

“confusionismo” que ele mesmo apontou existir na sociedade brasileira. 

Ainda assim, vemos pertinência na afirmação de Del Roio: 

Foi Octavio Brandão o primeiro a perceber que uma mudança profunda nas 
relações sociais e de poder no país deveria agregar o campesinato como 
força social revolucionária. O tema da luta pela transformação das relações 
de propriedade no campo e da luta contra o imperialismo marcou toda a 
reflexão posterior do marxismo e dos comunistas brasileiros (DEL ROIO, 
2004, p. 18). 

 

Apesar de concordarmos com a centralidade da questão rural nas reflexões de 

Brandão, e de sua permanência em parcela expressiva da reflexão marxista nacional 

posterior, a questão do papel a ser desempenhado pelo campesinato não fica clara 

nas reflexões do autor. Podemos mesmo afirmar que não há uma definição precisa 

de quem seriam os servos brasileiros em sua obra. A existência da servidão era uma 

decorrência lógica e necessária da existência dos senhores feudais. Entretanto, os 

servos e os camponeses pouco são mencionados. Quando isto ocorre, o autor indica 
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a necessidade de organizar e dirigir politicamente esta classe (BRANDÃO, 2006, p. 

132), apoiado em uma análise frágil e superficial da mesma.19  

O próprio Del Roio expõe, em outro momento, a ausência de uma análise voltada 

para os camponeses, afirmando que a expressão seria pouco utilizada no Brasil da 

década de 1920, e que a pequena propriedade rural teria pouco potencial 

revolucionário na formação social brasileira, pois teria surgido em zonas de fronteira 

econômica e apresentaria pouca importância para as exportações do país (DEL ROIO, 

1990, p. 43). Neste sentido, talvez se possa compreender a própria adoção do 

conceito de feudalismo como resultado da predominância numérica do proletariado 

urbano organizado politicamente sobre os habitantes do campo, como faz Dória: 

Essa visão do problema, além de “importada”, interessava mais ao 
movimento operário urbano do que aos camponeses; para os primeiros, 
destacava o papel subordinado dos camponeses na aliança revolucionária, e 
para os segundos era de pouca valia, já que por volta de meados dos anos 
1930 só existia um sindicato de trabalhadores rurais para cerca de 600 
sindicatos urbanos (DORIA, 2007, p. 253). 
 
 

2.2 O feudalismo e os primeiros anos do PCB: os congressos partidários e a política 

de alianças 

 

Antes de vir a público, o livro de Brandão circulou entre os comunistas brasileiros. 

A partir de suas ideias, Astrojildo Pereira teria redigido as teses para o II Congresso 

do Partido Comunista do Brasil, que se reuniu em maio de 1925 (MORAES, 2006, p. 

13). Entre as diretrizes políticas destacadas no documento, há três que expõem o 

ponto de vista pecebista a respeito das questões discutidas até este momento.   

II – Em meio das lutas políticas, civis e militares, entre o capitalismo agrário 
e o capitalismo industrial, manobrar as forças proletárias como forças 
independentes visando seus próprios interesses de classe. 
III – Em face da pequena burguesia, o P.C.B. deve, sem alimentar suas 
ilusões democratas e suas confusões ideológicas, antes combatendo-as 
decididamente, esforçar-se por conquistar ou pelo menos neutralizar seus 

 
19 “O fazendeiro de café, no Sul, como o senhor de Engenho, no Norte, é o senhor feudal. O senhor 
feudal implica a existência do servo. O servo é o colono sulista das fazendas de café, é o trabalhador 
de enxada dos engenhos nortistas” (BRANDÃO, 2006, p. 36). 
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elementos em vias de proletarização e em luta contra a grande burguesia 
industrial ou agrária. Numa palavra: o P.C.B., partido da classe operária, deve 
conduzir a pequena burguesia, e não ser conduzido por ela. 
IV – Com relação aos lavradores pobres e aos operários agrícolas, massa 
enorme, numericamente predominante na população laboriosa do país, 
impõe-se, ao P.C.B., uma política a um tempo segura e hábil, no sentido de 
arrancá-la à influência reacionária e obscurantista. A solução do problema 
camponês constitui a pedra toque do movimento comunista mundial. Ela sobe 
de vulto nos países agrícolas, como é o caso do Brasil. A bem dizer, nada há 
feito, entre nós, neste terreno. Tudo está ainda por fazer. Mas é 
absolutamente necessário e urgente iniciar um trabalho sério e sagaz para 
resolver a questão sobre todas grave das relações entre o P.C.B. e as massas 
camponesas do Brasil (II CONGRESSO, in CARONE, 1982, p. 39). 

 

Como se vê, apesar da influência do livro de Brandão, o documento fala em uma 

oposição entre capitalismo agrário e capitalismo rural, ao invés da disputa entre 

feudalismo e capitalismo presente no livro de Brandão. O próprio Astrojildo Pereira 

utilizará a oposição entre os capitalismos agrário e industrial em textos posteriores, o 

que indica que talvez o peso do autor na formulação do Congresso acabe superando 

a influência das ideias de Brandão. 

Apesar disso, é possível afirmar que a caracterização do Brasil realizada pelo II 

Congresso é bastante próxima daquela formulada por Octavio Brandão. Destaca-se a 

divisão do país entre dois polos - o rural e o industrial -, a proeminência da pequena 

burguesia, e a opção por uma política de aliança com esta, desde que ela esteja em 

luta contra a burguesia industrial ou agrária. A categoria capitalismo agrário cumpre 

função semelhante à do feudalismo na caracterização do país realizada pelo II 

Congresso do PCB, ao indicar que o Brasil não teria condições de ser palco de uma 

revolução proletária imediata, devendo antes passar por um período de revolução 

burguesa que o estabelecesse como um país moderno. Nestas condições, o papel 

dos comunistas seria de se aliar com as classes representantes do progresso para 

derrotar o atraso.  

Pode-se apontar como materialização das diretrizes teórico-políticas 

estabelecidas pelo livro de Brandão e pelo II Congresso a aliança entre comunistas e 
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positivistas expressa no jornal A Nação, a formação do Bloco Operário e os acenos 

em direção aos tenentistas revoltosos (DEL ROIO, 2004, p. 126). Estas 

movimentações se iniciam em 1927, quando o cenário do Brasil era de reabertura 

política após o fim do Estado de Sítio e a posse do novo presidente Washington Luís. 

Os comunistas veem uma janela de oportunidade para reivindicar sua legalidade e 

participação na política eleitoral. O jornalista Leônidas de Rezende, um “antigo 

jornalista liberal burguês” nas palavras de Astrojildo Pereira (PEREIRA in CARONE, 

1982, p. 44), aproxima-se da direção e coloca à disposição seu semanário, o jornal A 

Nação. Neste jornal, é publicada uma carta aberta propondo a criação de uma aliança 

eleitoral, a ser materializada no Bloco Operário. O Bloco Operário concorreu às 

eleições no Rio de Janeiro apresentando dois candidatos: um deles membro e 

fundador do Partido, João da Costa Pimenta, dirigente do sindicato gráfico, e Azevedo 

Lima, “antigo político pequeno-burguês, simpatizante do comunismo” e que possuía 

um eleitorado organizado, tendo sido eleito nas eleições anteriores (PEREIRA in 

CARONE, 1982, p. 45).  

Enquanto isso, o Partido continuava a expressar simpatia pelo movimento 

tenentista. A repressão antioperária promovida pelo governo federal e o ataque às 

liberdades constitucionalmente definidos criam, em especial, um ponto de 

convergência entre os comunistas e alguns liberais, que procuravam lutar pela anistia 

aos militares rebelados e impedir a aplicação da legislação repressiva. Nesse contexto, 

comunistas começam a levantar a bandeira da “frente única do proletariado e da 

pequena-burguesia pela defesa das liberdades”. Insistindo na “aliança do proletariado 

com a pequena burguesia oprimida”, defendem que “o Brasil deve seguir o exemplo 

da China revolucionária” (DEL ROIO, 1990, p. 34). É, a partir daí, que se lança a 

palavra de ordem “pelo Kuomitang brasileiro”. Segundo Pereira, tal apelo não teve 
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aprovação da direção do Partido, pego de surpreso pela crescente simpatia que o 

partido nacionalista chinês despertava entre os trabalhadores e os elementos 

revolucionários da pequena burguesia (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 47). 

Como visto no capítulo anterior, o Kuomitang era aliado dos comunistas chineses 

desde 1924. A aliança havia se efetivado através da entrada individual dos militantes 

comunistas na organização nacionalista e seu objetivo era concretizar a revolução 

democrático-burguesa por meio da derrota dos senhores de guerra feudais. A própria 

III Internacional havia recomendado este caminho aos comunistas chineses, o que lhe 

conferia lastro de autoridade. No livro de Brandão, já se encontravam elogios e 

palavras de ordem voltadas à atuação dos nacionalistas chineses no combate ao 

feudalismo (BRANDÃO, 2006, p. 167-168). Entretanto, no ano de 1927, quando se 

lançava a palavra de ordem no Brasil, os nacionalistas quebraram a aliança e traíram 

os comunistas, gerando uma grande crise no partido chinês e na Internacional 

Comunista.  

Alheio a este fato, o Comitê Central do Partido realiza uma série de debates para 

resolver a questão. Octavio Brandão foi encarregado de escrever uma justificativa 

teórica para a discussão, concretizada em seu artigo “O proletariado perante a 

revolução democrática pequeno-burguesa” (BRANDÃO, 1929), publicado 

posteriormente na Revista Autocrítica. Neste artigo, Brandão busca comprovar que a 

defesa de uma política de alianças não contraria o pensamento marxista-leninista, 

sendo, na verdade, essencial para a vitória da revolução proletária no Brasil. 

Brandão inicia sua argumentação com uma avaliação da situação política 

brasileira semelhante à de seu livro anterior: o país se encontrava dominado política 

e economicamente pelos agrários, cujo predomínio era ameaçado pela pequena-
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burguesia – classe cuja revolta seria expressa nos levantes tenentistas de 1922, 1924, 

e na Coluna Prestes.  

Haveria uma tendência de radicalização nas contestações pequeno-burguesas, 

que poderia levar a uma provável terceira revolta. Caso isso se concretizasse dentro 

de certas condições, esta nova revolta poderia vir a se transformar em uma revolução 

democrática pequeno-burguesa. Brandão argumenta que o único caminho legítimo 

para os comunistas seria apoiá-la, sob pena de ficar à margem de importantes 

mudanças políticas, desmoralizando-se perante as massas. Além disso, a 

radicalização desses conflitos seria o único caminho aberto na sociedade brasileira 

em direção à revolução proletária:  

a revolução proletária parece-nos ser a consequência natural de uma 
revolução democrática pequeno-burguesa, nascida da terceira revolta, 
agravada por uma crise cafeeira (se houver coexistência da crise e da revolta) 
e radicalizada pelo combate ao imperialismo, e, principalmente, pela ação das 
massas trabalhadoras urbanas e rurais, armadas (BRANDÃO, 1929, p. 122). 
 

Estabelecida a necessidade da participação no movimento revolucionário de 

origem pequeno-burguesa, Brandão passa a defender a política de alianças mais 

adequadas para viabilizá-lo. Para isso, busca paralelos na história do movimento 

operário, encontrando-os na experiência revolucionária soviética e no próprio 

Manifesto Comunista de Marx e Engels 20 . O Manifesto é utilizado para tecer 

comparações entre a situação alemã de 1848 e a brasileira da década de 1920, 

seguindo uma técnica empregada na obra anterior de Brandão.  

Deveríamos tomar uma atitude contrária? Marx e Engels, no “Manifesto 
Comunista”, à página 39 da tradução brasileira, dizem que o partido do 
proletariado “luta de acordo com a burguesia todas as vezes que ela age 
revolucionariamente” contra vários adversários, entre os quais a propriedade 
feudal. Marx e Engels preconizavam a nossa aliança com a grande burguesia 
contra os proprietários rurais feudais. Ora, no Brasil trata-se da nossa aliança 
com os revoltosos pequeno-burgueses contra os grandes proprietários rurais 
feudais e os imperialistas, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, como 

 
20  Afirma Brandão: “Se o proletariado russo, em esplendidas condições, precisou de aliados (os 
anarquistas e a esquerda do Partido Social-Revolucionário, a pequena burguesia rural), quanto mais o 
proletariado do Brasil!” (BRANDÃO, 1929, p. 123) 
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consequência desta luta, contra todas as frações da grande burguesia: 
comercial, industrial, burocrática (BRANDÃO, 1929, p. 128) 

 

Parafraseando Marx e Engels, Brandão afirma que o Brasil encontrar-se-ia em 

marcha para uma revolução pequeno-burguesa em condições mais avançadas da 

civilização mundial e com um proletariado mais desenvolvido que o da Inglaterra em 

1688 e o da França em 1799. Consequentemente, estaria em melhores condições de 

fazer desta o prelúdio da revolução proletária.  

O objetivo comunista, portanto, “deve consistir em lutar para que a revolução 

democrática pequeno-burguesa seja colocada num plano inclinado que a faça rolar 

no sentido da profundeza da revolução proletária” (BRANDÃO, 1929, p. 131). O apoio 

dos comunistas deveria se pautar na possibilidade de acelerar a transição desta 

revolução democrática pequeno-burguesa a uma revolução socialista. Para isso, seria 

necessário levar à derrota o chamado “czarismo brasileiro”, constituído pelo partido 

republicano, os fazendeiros de café, e o Estado agrário (BRANDÃO, 1929, p. 125) – 

em suma, os representantes do feudalismo em seu aspecto econômico e político.  

Durante este processo, o proletariado deveria buscar obter a hegemonia política. 

Estabelecer sua direção seria desejável mesmo no período anterior à revolução 

democrática pequeno-burguesa (BRANDÃO, 1929, p. 126). Seria necessário criticar 

os aliados do momento, para retirar deles a posição de comando e facilitar a transição 

para uma etapa superior da revolução. Para tanto, seria preciso manter a 

independência do proletariado, equilibrando-se na fina corda entre o “oportunismo de 

esquerda (anarquismo)” - que rejeita as alianças - e “o oportunismo de direita 

(menchevismo)” - que as aceita em quaisquer condições. (BRANDÃO, 1929, p. 127). 

Essa tarefa seria complicada sobremaneira pela necessidade de uma aliança orgânica 

entre as classes, institucionalizada politicamente, para além da mera aliança 

ideológica e programática. Apesar de não haver menção direta, pode-se ver aqui a 
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ideia de um Kuomitang brasileiro, um órgão político capaz de agrupar e organizar as 

forças revolucionárias da pequena-burguesia e do proletariado21. 

Assim, as tarefas dos comunistas frente à revolução democrática pequeno-

burguesa seriam: constituir e integrar um bloco político responsável pela condução 

deste processo revolucionário, obter a liderança deste bloco e conduzir a revolução à 

vitória. Após este primeiro momento, novas etapas de lutas se abririam, nas quais 

seria necessário formar novas alianças.  

Logo após a vitória pequeno-burguesa, o proletariado deveria formar um novo 

bloco, aliando-se “às três categorias rurais”22 e aos revoltosos contra a burguesia, o 

imperialismo e os “restos do feudalismo”. Em caso de vitória neste novo conflito, o 

Brasil estaria pronto para uma verdadeira revolução socialista, momento em que o 

proletariado urbano e rural se aliaria à fração “verdadeiramente revolucionária” da 

pequena-burguesia e formaria uma república proletária (BRANDÃO, 1929, p. 125). 

Encerrando seu argumento, Brandão apresenta uma paráfrase de uma frase de 

Bukharin, proferida pelo dirigente soviético em discurso a respeito da revolução 

chinesa. 

A revolução democrática pequeno burguesa do Brasil poderá ser uma 
revolução de libertação nacional, fazendo desaparecer o feudalismo e os 
restos da escravidão, extinguindo a dependência econômica e política, 
atacando a sujeição imperialista estrangeira, colocando o país em pé de 
igualdade com as potências burguesas.  Efetuar-se-á num país semicolonial, 
lutando ao mesmo tempo contra o feudalismo e o imperialismo coligados, 

 
21 Entre as razões possíveis para o não-aparecimento da palavra de ordem “Kuomitang brasileiro” neste 
texto, podemos elencar sua publicação em 1929, momento posterior ao rompimento entre os 
nacionalistas e comunistas chineses. De toda forma, mesmo no novo contexto, a defesa da 
necessidade de uma aliança orgânica continua presente. 
22 Esta menção às três categorias rurais é única nos textos de Brandão analisados nesta pesquisa. 
Dado o grande impacto do pensamento de Lenin na obra do comunista brasileiro, pode-se presumir 
que Brandão faça referência aqui à divisão consagrada pelo revolucionário russo, que via no 
campesinato de seu país uma tripla divisão: no topo estariam os kulaks, os capitalistas do campo, 
camponeses enriquecidos transformados em arrendatários de terras. Abaixo deles, os camponeses 
médios, oscilando entre a prática da agricultura independente e a prisão por dívidas contraídas frente 
aos camponeses ricos. Por fim, abaixo de todos encontrar-se-iam os proletários rurais, proprietários de 
pequenos lotes de terras, cuja exploração não lhes garantia o necessário para sobreviver, forçando-os 
a vender sua força de trabalho. Não encontramos indícios do desenvolvimento destas ideias nos 
documentos comunistas da década de 1920. Para mais informações, ver: OSORIO SILVA, Ligia Maria. 
“Lenin: a questão agrária na Rússia”. in: Crítica Marxista, n. 35, Rio de Janeiro: Revan, 2012. 
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realizando o nosso 1799, e uma revolução lembrando a chinesa antes da 
traição de 1927. Será tanto mais anti-imperialista quanto melhor soubermos 
conquistar os revoltosos. Será na primeira etapa uma revolução pequeno-
burguesa em que o proletariado irá transformando-se na verdadeira força 
motora (BRANDÃO, 1929, p. 130). 

 

Ao discutir o engajamento dos comunistas com os tenentistas na década de 20, 

Zaidan afirma que a melhor forma de entender este fenômeno é se atentar à própria 

“complexidade da realidade brasileira, na sua estrutura de classes, na formação 

ideológica das lideranças comunistas, nas mobilizações nacional-populares, 

encabeçadas pela pequena-burguesia” (ZAIDAN FILHO, 1985, p. 22), e não aos 

debates a respeito da libertação nacional que ocorreram na Internacional Comunista. 

As teses dos comunistas teriam mais influência da própria formação social brasileira 

do que do movimento comunista internacional, e, como evidência disto, Zaidan 

apresenta a ênfase nas tarefas conferida por Brandão às tarefas democráticas de uma 

revolução democrático-burguesa, que não teria paralelo na IC (ZAIDAN FILHO, 1985, 

p. 70). 

Apesar de preciso no que se refere à necessidade de se atentar ao contexto 

nacional ao interpretar o pensamento comunista na década de 1920, Zaidan 

subestima o peso do Comintern nestas formulações. É necessário reconhecer que as 

formulações comunistas brasileiras se desenvolveram em bases majoritariamente 

internacionais. Isto fica evidente na última paráfrase de Brandão: apesar de toda 

roupagem e justificativa nacional, a estratégia política defendida é essencialmente a 

revolução democrático-burguesa defendida pela IC, apesar da defesa da pequena-

burguesia como a principal aliada do proletariado. As teses cominternianas serviam 

como base e como limite das reflexões dos comunistas brasileiros.  

A partir deste debate a respeito do “Kuomitang brasileiro”, ocorrem duas 

importantes iniciativas do PCB: o início da aproximação com Luís Carlos Prestes - 
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cuja coluna que liderara era vista como expressão militar do descontentamento 

pequeno-burguês23 – e a conversão do Bloco Operário (BO) em Bloco Operário e 

Camponês (BOC), em um movimento que visava expandir a política de alianças dos 

comunistas para os trabalhadores do campo. Del Roio atribui ao BOC um caráter de 

tentativa de ajuste formal – e não substantivo – com as orientações da Internacional 

Comunista de aliança com o campesinato. 

Todos esses são eventos que precedem a participação do partido brasileiro no 

VI Congresso Mundial da IC. Os comunistas esperaram o retorno de sua delegação 

para realizarem seu III Congresso, ansiosos por diretivas políticas. Del Roio afirma 

que o relatório da delegação e os Projetos de teses sobre o movimento revolucionário 

na América Latina estavam em posse de Astrojildo Pereira quando este redigiu, 

“praticamente sozinho”, as teses aprovadas naquele III Congresso (DEL ROIO, 1990, 

p. 70). Antes disto, Pereira publica dois artigos na revista La Correspondencia 

Sudamericana que indicam as aproximações e distanciamentos das ideias deste 

dirigente frente àquelas de Brandão24.  

Pereira vê, no Brasil de 1920, um choque entre dois capitalismos: o agrário, 

dominante no país, e o industrial e urbano, cujo desenvolvimento estaria em franca 

aceleração (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 50). Entretanto, ambas estas forças 

teriam uma mesma origem social – a burguesia paulista – e isso criaria uma tendência 

 
23 Astrojildo Pereira realiza um primeiro contato com o líder da Coluna na Bolívia em dezembro de 1927. 
Em 1929, há uma segunda tentativa, onde Leôncio Basbaum visita Prestes em Buenos Aires. A entrada 
definitiva do militar no Partido somente ocorreria em 1934, após sete anos de encontros e desencontros. 
Num confuso processo de formação, Prestes chega denunciar o “prestismo”. Este período de 
aproximação entre Prestes e o PCB, que tem como momentos marcantes a divulgação do Manifesto 
de Maio (1930), a formação da Liga de Ação Revolucionária (LAR), a partida de Prestes para a União 
Soviética e sua admissão no Partido, revela-se fértil para estudos posteriores em função da importância 
de Prestes nas décadas seguintes. Neste sentido, seria de especial interesse uma análise da obra A 
luta contra o prestismo e a revolução agrária e anti-imperialista no Brasil, publicada pelo próprio Prestes 
em 1934. Ver: PRESTES, Anita Leocádia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo: 
Boitempo, 2015. 
24 Os artigos são: A Situação Política (1928) e A Situação Atual do Partido (1928), publicados em La 
Correspondencia Sudamericana em 15 e 30.09.1928. Ambos estão disponíveis em CARONE, Edgard. 
O P.C.B. (1922-1943). Difel: São Paulo, 1982. 
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à conciliação entre os dois grupos antagônicos, o que viabilizaria uma solução pacífica 

para seu conflito. Nas palavras de Pereira: 

Observamos que essa indústria aumenta de importância, cada ano, 
principalmente na região do café, São Paulo: são os mesmos grandes 
fazendeiros e proprietários de terra, nadando em ouro, que se trasladam para 
as cidades e ali intervém nas indústrias, nos bancos, no comércio, com os 
capitais acumulados na exploração do solo. Todo grande industrial paulista, 
mineiro ou fluminense, é quase sempre, ao mesmo tempo, fazendeiro e 
proprietário de terras (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 49). 

 

A terceira classe a participar da política nacional seria a pequena-burguesia. Ela 

seria a responsável, junto do proletariado urbano, por romper com a possibilidade de 

uma solução pacífica para a situação brasileira. Pereira vê nos levantes de 1922, 1924 

e na Coluna Prestes expressões militares do descontentamento desta classe 

(PEREIRA in CARONE, 1982, p. 52). Em função de sua atividade política 

revolucionária e da sua oposição à ordem oligárquica, os pequeno-burgueses seriam 

os aliados de primeira hora do proletariado na tarefa de desestabilização do regime 

burguês. A atividade revolucionária dos tenentes estaria em trajetória de 

“esquerdização”, prosseguindo em sentido “cada vez mais popular, tendendo a 

agrupar à pequena burguesia e à massa trabalhadora em geral contra a grande 

burguesia agrária e industrial aliadas” (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 52), e, apesar 

de passar por um hiato no momento da redação do texto, apresentaria indicativos de 

uma nova revolta. 

Pereira vê nesses movimentos um caráter de reivindicação democrática, um 

programa que o diferenciaria daquele da revolução pequeno-burguesa no México, 

contra o qual as teses da IC alertavam. A vitória deste programa traria um ganho 

substancial para os trabalhadores brasileiros, pois abriria para estes a possibilidade 

de organização e propaganda revolucionária em melhores condições políticas 

(PEREIRA in CARONE, 1982, p. 48). 
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A classificação das duas forças em conflito no Brasil como variações do 

capitalismo é uma diferença teórica interessante em relação a Brandão, e que remete 

às teses defendidas por Jules Humbert-Droz no VI Congresso da Internacional 

Comunista. Apesar disso, a conclusão de Pereira é semelhante à de Brandão: a 

defesa da aliança com a pequena-burguesia em um primeiro momento da luta política 

brasileira, em que dever-se-ia derrotar as classes dominantes agrárias e urbanas e 

efetivar a vitória de uma etapa prévia à revolução socialista.  

As mesmas tendências se manifestam no relatório do III Congresso do partido, 

realizado entre dezembro de 1928 e janeiro de 1929. As teses ali apresentadas teriam 

sido aprovadas pela direção em reunião prévia, que contou com a presença de 

‘Maurice’, representante da Internacional Comunista (DEL ROIO, 1990, p. 70), 

marcando o início de um período de influência direta da IC sobre o partido brasileiro. 

Segundo Pereira, autor das teses e do relatório, este congresso teria sido 

responsável por fornecer os primeiros contornos de uma análise marxista rigorosa da 

situação nacional (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 71). A partir de então, os 

comunistas estariam dotados de um conhecimento seguro do país, que os permitiria 

traçar uma linha política adequada à etapa atual do movimento revolucionário 

brasileiro. O documento pode ser visto como uma espécie de consolidação da teoria 

da revolução pecebista dos anos 20, sendo listado por Dória como o primeiro 

momento notável de convergência entre as fontes historiográficas brasileiras clássicas 

e o pensamento brasileiro de inspiração marxista (DÓRIA, 2007, p. 261). 

Neste relatório, o Brasil é classificado como um país semicolonial – 

economicamente dominado pelo imperialismo, mas independente politicamente – com 

economia agrária, baseada na grande propriedade e na exploração das “massas 

campesinas” através de formais feudais e semiescravagistas. O desenvolvimento das 
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forças produtivas do país, especialmente as industriais, seria bloqueado pelas “forças 

de compreensão imperialista”. Entretanto, de forma involuntária, este mesmo 

imperialismo promoveria as condições técnicas necessárias para o surgimento de 

centros industriais, como o Rio de Janeiro e São Paulo, regiões que aglomerariam 

“massas proletárias consideráveis” (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 71) e que 

deveriam servir como base para o projeto revolucionário pecebista. 

A burguesia nacional teria capitulado diante do imperialismo, renunciando ao seu 

papel revolucionário e se aliando aos grandes proprietários de terra, agravando as 

condições de exploração econômica e promovendo a radicalização da luta política. 

Em função disto, cresceria o papel revolucionário da pequena burguesia, proletarizada 

pelo processo de agravamento da exploração econômica, e que deveria ser a aliada 

principal do proletariado em uma primeira etapa da revolução.  

O apoio aos revolucionários pequeno-burgueses deveria se concentrar em três 

reivindicações: a solução do problema agrário através da confiscação da terra, a 

supressão dos vestígios semifeudais e a libertação do jugo do capital estrangeiro. Ou 

seja, a aliança entre as forças revolucionárias deveria abrir caminho para a derrota do 

capitalismo agrário e do imperialismo. 

Zaidan afirma que o imperialismo passa a ser considerado um problema de 

primeira importância no III Congresso, e não mais um fator em uma equação maior 

(ZAIDAN FILHO, 1985, p. 49). Segundo o autor, esta recém-adquirida proeminência 

seria fruto de uma maior influência cominterniana no partido. Há, de fato, uma seção 

do relatório de Pereira que tem o papel de assentar as bases da luta contra o 

imperialismo. Nesta seção, o autor afirma que todos os movimentos revolucionários 

em países de tipo semicolonial, como o Brasil, teriam que ter sua base principal na 

luta contra a dominação imperialista (PEREIRA in CARONE, 1982, p. 72). Entretanto, 



63 
 

não podemos afirmar que estas são ideias estranhas às formulações pecebistas 

anteriores, já que elas já estavam presentes nas teses do II Congresso e nos textos 

redigidos por Pereira em 1928. O peso maior atribuído pode ser fruto das ideias 

defendidas por Humbert-Droz, que, como visto anteriormente, estavam fortemente 

presentes nos “Projetos de teses sobre o movimento revolucionário na América 

Latina”, e que Astrojildo tinha em mãos quando redigiu as teses do III Congresso.  

Há também no documento uma seção dedicada à “questão camponesa”, em que, 

segundo Pereira, se teria enfrentado pela primeira vez de forma séria a questão rural 

no Brasil. As contribuições teriam sido limitadas devido à ausência de dados seguros 

que pudessem informar as reflexões, fato agravado pela imensidão do país, que 

permitiria a “coexistência de condições as mais diversas de região para região” 

(PEREIRA in CARONE, 1982, p. 74). Isto faria com que o mérito do Congresso fosse 

principalmente o de iniciar o debate, algo que, segundo Pereira, já merece destaque 

por si só. O relatório oferece um diagnóstico inicial. Neste caso, fala-se em 

“semiescravidão”, somando mais uma categoria à tentativa pecebista de interpretar a 

questão agrária. 

Em conjunto, os dois pontos primordiais da questão, sobre os quais não 
pairam dúvidas, são: 1º) o predomínio absoluto da grande propriedade; 2º) as 
condições de semiescravidão em que vivem os trabalhadores agrícolas em 
todas as regiões do país, calculando-se o seu número em mais de 8 milhões. 
É na exploração desumana dessa massa formidável que assenta a base 
principal da economia brasileira. Isto, que é fundamental, basta para mostrar 
o que representa, para o nosso Partido, o problema agrário e camponês 
(PEREIRA in CARONE, 1982. p. 74). 

 

Del Roio vê nas teses do III Congresso uma confirmação da teoria da revolução 

democrático-burguesa e do projeto de aliança com a pequena-burguesia, incluindo 

seus pontos mais frágeis, como a ausência de uma política voltada para as massas 

agrárias. Apesar da proposta de confisco da terra, não haveria mais desenvolvimentos, 

como, por exemplo, um debate a respeito de quais terras deveriam ser confiscadas, e 
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sob que forma elas passariam a ser propriedade dos trabalhadores do campo (DEL 

ROIO, 1990, p. 74). Tampouco se pode afirmar que haveria nestas propostas uma 

definição mais clara de quem seriam os trabalhadores agrícolas brasileiros e quais 

seriam as formas de sua exploração, restando apenas a indicação de que os métodos 

seriam feudais e semiescravagistas.  

Colocadas em sequência com os outros documentos produzidos pelos 

comunistas em 1920, vê-se que o III Congresso tem tanto este caráter de confirmação 

da teoria e tática anterior, quanto pretensões de expandir a análise, expressando a 

intenção de pensar uma política voltada para as massas rurais, mas sem passar disso. 

Além disso, as teses do III Congresso indicam também que havia certa disputa dentro 

da teoria da revolução pecebista, que pode ser identificada nas divergências entre 

Astrojildo Pereira e Octávio Brandão. Apesar da diferença quanto às categorias 

utilizadas no diagnóstico da formação social brasileira – marcadamente a ausência da 

categorização feudal, e a coroação do imperialismo como a principal categoria 

explicativa da situação nacional -, as conclusões táticas de ambos são semelhantes. 

O capitalismo agrário e o feudalismo acabam cumprindo a mesma função. Por meio 

delas, observam-se as relações agrárias brasileiras, e também se define o inimigo a 

ser derrotado politicamente. Ambos os conceitos se confundem, portanto, no período 

formador do pensamento pecebista. 

O mesmo pode ser dito da variante “semifeudalismo”, que se encontra difusa na 

literatura pecebista. Estas variações podem ser vistas como imprecisões, oriundas do 

parco conhecimento da teoria marxista. Entretanto, como afirma Bianchi, igualmente 

“tais oscilações podem (...) ser decorrentes da complexidade do objeto de análise e 

uma tentativa de registrá-la de forma mais adequada” (BIANCHI, 2012, p. 138). Nesse 

sentido, é de se ressaltar a dificuldade da tarefa posta perante os comunistas 
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brasileiros: compreender a formação social brasileira com parcos conhecimentos da 

teoria marxista. 

Esta divergência conceitual poderia render frutos interessantes em um exercício 

de imaginação histórica quando vista à luz do posterior rompimento de relações 

políticas e pessoais entre Astrojildo Pereira e Octavio Brandão. Caso o pensamento 

pecebista tivesse tido mais tempo para seguir nesta linha de desenvolvimento, talvez 

a divergência conceitual entre os dirigentes se tornasse mais clara e se ramificasse 

em divergências políticas mais profundas.  Entretanto, esse não foi o caso, pois o 

período de relativa autonomia de elaboração da linha política em relação à IC terminou 

assim que Stalin iniciou a consolidação de seu poder na União Soviética, em meados 

de 1929. Tal processo foi estendido às seções da IC, coincidindo com o período 

esquerdista e o aumento do interesse pela América Latina – e, particularmente, pelo 

Brasil.  

Nesse contexto, no segundo semestre de 1929, uma intervenção direta da IC no 

PCB desarticulou seu grupo dirigente, bloqueando o desenvolvimento de uma teoria 

da revolução na formação social brasileira. Em reunião do Conselho Executivo da 

Internacional Comunista, a concepção do III Congresso do PCB foi duramente 

atacada, e o texto de Octavio Brandão, “O proletariado perante a revolução 

democrático pequeno-burguesa”, foi taxado de “menchevista” e “antileninista”, com as 

críticas colocadas de forma direta e sem admissão de contestação (DEL ROIO, 1990, 

p. 139). 

Em um discurso no Conselho Municipal do Rio de Janeiro, o então intendente 

Octavio Brandão - já disciplinado pela nova linha partidária – expressa a nova 

orientação. Afirma que uma insurreição liderada por Júlio Prestes ou Washington Luís 

não poderia ser considerada uma revolução, pois visaria instalar o fascismo no Brasil 
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sob a proteção britânica, e que tampouco uma insurreição liderada por Getúlio Vargas 

seria revolucionária, pois também buscaria instalar o fascismo no Brasil, só que sob 

supervisão do capital norte-americano (SILVA, 1997, p. 52).  O posicionamento 

político do Brandão de 1929, que equipara os dois possíveis levantes como fascistas, 

é radicalmente diferente daquele de 1928, quando defendia a aliança entre o 

proletariado e a pequena burguesia revoltosa como tática para chegar de forma mais 

rápida à revolução proletária.  

Com a intervenção da IC, a pequena burguesia passa a ser entendida como 

integrando o campo reacionário, e a estratégia passa a ser a de buscar a revolução 

proletária imediata. Esta estratégia esquerdista isola o pequeno PCB. Quando 

estourou a Revolução de 1930 - que pode ser vista como o Terceiro Levante 

preconizado por Octavio Brandão e Astrojildo Pereira - o PCB se encontrava incapaz 

de integrar-se ao movimento.  

A respeito da Revolução de 1930, uma afirmação de Octavio Brandão, em seu 

Agrarismo e Industrialismo é bastante sugestiva: 

Se os revoltosos pequeno-burgueses souberem explorar a rivalidade 
imperialista anglo-americana e a luta entre os agrários e os industriais, se 
procurarem uma base de classe para a sua ação, se o proletariado entrar na 
batalha e se essas contradições coincidirem com a luta presidencial e as 
complicações financeiras, será possível o esmagamento dos agrários. Dada 
esta situação objetiva, a vitória da pequena burguesia aliada ao grande 
burguês industrial e, posteriormente, a vitória do proletariado, serão meras 
questões subjetivas. Dependerão da capacidade dos revoltosos pequeno-
burgueses e da dos revolucionários proletários (BRANDÃO, 2006, p. 149). 
 

Pode-se ver nesta citação de Brandão um tom anunciador, como faz Angelo 

Silva (SILVA, 1997, p. 51), que afirma que o autor teria descrito a crise que resultou 

na Revolução de 1930 ao apontar para a coincidência das contradições existentes no 

país com a crise econômica e a sucessão política. Como visto anteriormente, também 

Astrojildo Pereira indicava a iminência de uma terceira revolta pequeno-burguesa, que 
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poderia ser aproveitada pelos comunistas para efetivar seu programa político 

democrático-burguês (PINHEIRO, 1991, p. 67). 

Seguindo este raciocínio, em mais um exercício de imaginação histórica, pode-

se conceber um cenário no qual o PCB se integrasse nas agitações que levaram à 

derrubada da República Velha, mantendo a política de alianças que vinha construindo 

desde 1924. Neste cenário, os comunistas possivelmente conseguiriam apresentar 

uma alternativa nacional-popular ao projeto da Aliança Liberal. Uma estratégia que, 

Segundo Del Roio, se poderia imaginar a partir da análise da produção teórico-política 

dos comunistas de 1920, seria a incorporação do BOC ao agrupamento, visando 

esvaziar as lideranças liberal-oligárquicas e reforçar a esquerda da coligação, 

colocando o proletariado em melhor posição de resistência frente à repressão 

governamental (DEL ROIO, 1990, p. 136; p. 181).  

Este não foi o caso e a forte repressão que se abateu sobre os comunistas se 

somou ao isolamento - oriundo da nova linha política imposta ao Partido - resultando 

no afastamento do PCB do movimento das massas, o que impediu que os comunistas 

direcionassem os impulsos liberais-democratizantes das camadas médias urbanas 

para um escoadouro político alinhado ao seu.  

 Depois de 1930, há uma queda considerável na qualidade das reflexões 

pecebistas. A direção originária, que vinha conduzindo o Partido até aquele momento, 

é progressivamente afastada das instâncias diretivas do agrupamento. Pode-se 

considerar que, a partir daquele momento, não há grande esforço por parte do PCB e 

dos intelectuais próximos ao partido de elaborar uma explicação da sociedade 

brasileira que desse conta de nossas particularidades (RICUPERO, 2000, p. 96). As 

condições da recepção do marxismo-leninismo se alteram e colocam os comunistas 
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brasileiros especialmente numa posição de importadores, preocupados em seguir “as 

instruções estritas do produto importado” (KONDER, 1982, p. 165).  

Em sentido semelhante, Del Roio afirma que: 

Os esforços de reflexão teórica sobre a realidade desses países foram 
paralisados, como de resto qualquer reflexão crítica no interior da IC. Nos 
anos 1930 foram impostas fórmulas esquemáticas e genéricas que pouco 
tinham a ver com a multiplicidade das configurações históricas em tela, 
ficando assim a problemática da revolução nos chamados países coloniais e 
semicoloniais reduzida à luta contra o ‘feudalismo’ e o ‘imperialismo’, vistos 
abstratamente e conceitualmente congelados (DEL ROIO, 1990, p. 122). 
 

No entanto, como anteriormente, a classificação do Brasil como um país colonial 

e feudal estava amplamente presente nos documentos anteriores do PCB. Com a 

intervenção da Internacional Comunista no Partido, muda-se a tática revolucionária, 

mas não os conceitos utilizados para a análise da formação social brasileira. Assim, 

se é verdade que houve alguma espécie de reflexão criativa e nacional no pensamento 

comunista de 1920, ela se fez a partir das categorias cominternianas, e não contra 

elas. Da mesma forma, a nova direção, organizada ao redor dos simpatizantes do 

prestismo e eventualmente do próprio Luiz Carlos Prestes, pouco preocupada em 

manter uma postura mais independente frente à IC, coloca o PCB na rota que 

desaguou na derrota da insurreição de 1935, mesmo que mantivesse a centralidade 

dos conceitos cominternianos de revolução democrático-burguesa, de feudalismo e 

de imperialismo. 
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3. Considerações finais 

 

Pode-se afirmar que há na atuação do PCB uma ambiguidade fundamental: a de 

ser comunista, mas brasileiro. Em maior ou menor escala, esta ambiguidade está 

presente em todos os partidos comunistas, filhos da junção das diversas esquerdas 

nacionais com o espírito da Revolução de Outubro (HOBSBAWN, 1985, p. 15), que 

têm que enfrentar o dilema de lutar por um projeto político nacional, mas de procurar 

realizá-lo com ferramentas intelectuais estrangeiras, forjadas para atuação em outras 

sociedades.  

Desta ambiguidade surge um dilema frente à teoria marxista, que pode ser 

sintetizada na seguinte pergunta:  

o marxismo deve ser assimilado a certas fórmulas que possuiriam uma 
validade universal, o que o tornaria uma espécie de modelo aplicável às 
condições as mais diversas, ou se, ao contrário, só pode ser entendido como 
o resultado da adaptação de uma teoria a realidades particulares? 
(RICUPERO, 2000, p. 63)  
 

A resposta para essa pergunta indica dois caminhos possíveis para os partidos 

comunistas, localizadas em dois polos: internacional ou nacional.  

De forma esquemática, a primeira atitude implica em uma postura de importação: 

o marxismo sendo visto como autossuficiente, um corpo teórico completo e dotado 

antemão de sentido. Se poderia defender, assim, que bastaria a aplicação de seus 

preceitos para se realizar a revolução.  A segunda atitude pode levar à que, ao se 

procurar estabelecer o contato do marxismo com a realidade nacional, abra-se mão 

de sua abordagem específica, o que leva ao risco de descaracterizá-lo.  

Pensando na América Latina, pode-se elencar como representante da primeira 

atitude muitos dos comunistas da região, como por exemplo Vittorio Codovilla, 

dirigente da IC que, como vimos, se voltou contra um informe sobre o Peru em que 

aparecia o termo “realidade peruana”. Esta seria uma manifestação da tendência ao 
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eurocentrismo de parte do marxismo latino-americano, “que se limita a transplantar 

mecanicamente para a América Latina os modelos de desenvolvimento 

socioeconômico que explicam a evolução histórica da Europa ao longo do século XIX” 

(LÖWY, 2006, p. 10), procurando seus equivalentes na história do continente. Não os 

encontrando, os eurocêntricos não hesitariam em recortar ou distorcer a realidade 

conforme suas necessidades. 

Quanto à segunda atitude, pode-se apontar o peruano Haya de la Torre e outros 

que ficaram conhecidos como populistas como representivos dessa postura 

(RICUPERO, 2000, p. 90). Löwy, de maneira semelhante, vê em Haya de la Torre a 

expressão de uma tentação excepcionalista indo-americana, cujo objetivo seria 

primeiro adaptar e depois superar o marxismo nas formações sociais latino-

americanas, a partir da ideia de que o próprio espaço tempo latino-americano seria 

diferente do europeu, e que, portanto, suas ideias teriam que ser únicas. Retomando 

Antonio Candido, Ricupero afirma que ambas atitudes foram incapazes de superar o 

“falso dilema do cosmopolitismo e do localismo”.  

Já Mariátegui e Caio Prado Jr. seriam autores que vão além do “universalismo 

abstrato” e do “particularismo concreto”. O pensamento do peruano seria 

caracterizado por uma combinação entre o pensamento europeu e as tradições dos 

povos andinos, utilizados para compreender a experiência social das massas 

camponesas através de uma reflexão teórica marxista capaz de desafiar o 

evolucionismo do pensamento cominterniano (LOWY, 2006, p.18-20). O brasileiro 

teria sido capaz de superar esse falso dilema graças à sua atitude criativa e não 

dogmática frente ao marxismo, que o permitiu compreender, à luz do marxismo, as 

especificidades da formação social brasileira, sem perder sua ligação com o processo 

de expansão global do capitalismo. No entanto, Caio Prado Jr., na feliz fórmula de 
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Ricupero, “inova o marxismo da América Latina e do Brasil, mas ainda dentro desses 

contextos” (RICUPERO, 2000, p. 124), atuando a partir das categorias e debates 

estabelecidos previamente, como a questão nacional e a questão rural, mas com 

independência intelectual. 

Nessa referência, pode-se entender nos pecebistas uma manifestação do 

espírito cosmopolita da esquerda latino-americana, seguindo a ideia defendida por 

Caio Prado Jr., de que a teoria da revolução pecebista é oriunda de um decalque das 

teorias cominternianas sobre a realidade brasileira. Nesta esteira de cosmopolitismo, 

conceitos como feudalismo teriam sido importados como dogmas interpretativos para 

o Brasil, o que evidencia a grande ironia do leninismo – fruto da nacionalização do 

marxismo para a realidade russa – ter passado a ser entendido como teoria 

universalmente válida e recebida sem questionamentos.  

Mas, mesmo se aceitarmos que a história do marxismo pecebista equivale, em 

grande parte, à importação do marxismo-leninismo cominterniano, o período da 

década de 1920 se revela como de relativa autonomia nacional. Isso porque naquela 

década o partido buscava se confrontar com a realidade nacional, verdade que sob 

forte influência do marxismo-leninismo cominterniano, que era afinal o marxismo que 

se conhecia. Muitas das categorias que acompanharam o PCB durante toda sua 

trajetória foram importadas – mas, de certa forma, (re)inventadas no contexto nacional 

- nesse período. Elas eram utilizadas pelos comunistas especialmente em sua busca 

por uma estratégia de inserção no processo político brasileiro. O partido era então 

novo e estava ainda livre das amarras mais fortes impostas pelo movimento comunista 

internacional. Além de tudo, atuava em um país que passava por uma década 

particularmente fértil em transformações.  
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Ao buscarem compreender como se inserir em meio ao processo de 

desagregação da República Velha, os comunistas brasileiros precisavam responder a 

uma série de perguntas para traçar sua estratégia. Entre elas, procuraram entender o 

que diferiria e o que aproximava o Brasil de outros países, especialmente aqueles que 

haviam passado por processos revolucionários. Neste sentido, o feudalismo parecia 

fornecer uma resposta interessante: o Brasil se distanciava dos países europeus e se 

aproximava dos asiáticos, por causa da manutenção do predomínio do feudalismo.  

Nessa perspectiva, o Brasil não se industrializaria, mantendo o latifúndio 

monocultor como principal estrutura produtiva, além de possuir formas arcaicas de 

dominação política e da mão de obra. Em suma, por meio da categoria de feudalismo 

se entendia o país como inserido em uma etapa ampla do desenvolvimento dos povos, 

abrindo uma perspectiva de futuro e uma diretriz para a luta política (DORIA, 2007, p. 

261-262). Isto se pensava a partir de uma visão etapista, que presumia que todas as 

sociedades atravessariam os mesmos estágios em sua evolução, cujo destino final 

seria o socialismo. 

Voltando para o pensamento de Octavio Brandão, por exemplo, a partir da teoria 

marxista-leninista da revolução democrático-burguesa, pergunta-se a respeito dos 

caminhos possíveis para efetivá-la no Brasil. Essa pergunta serve como motivadora 

de sua reflexão, que se inicia com a busca de caracterizar o país. Afinal, se a 

revolução burguesa existe para combater o feudalismo e o imperialismo, e se a tarefa 

é realizá-la no Brasil, então estes inimigos devem estar presentes em nossa formação 

social.  

Ao seguir por este caminho, Brandão chega a conclusões interessantes: 

observando a política brasileira, percebe que o principal desestabilizador da República 

Velha naquele momento era o movimento tenentista. Ele é identificado como um 
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movimento pequeno-burguês e, logo, como o principal aliado do proletariado brasileiro 

em sua busca pela revolução, o equivalente, em alguma medida, do campesinato no 

processo revolucionário russo. Na falta de uma burguesia nacional – ausente já que a 

burguesia brasileira não parecia disposta a abraçar seu papel revolucionário – 

encontra-se o aliado na pequena burguesia. Desta teoria, nascem ações importantes 

para o PC, como a criação do BOC.  

Em termos amplos, os marxistas brasileiros iniciam sua trajetória repetindo a 

prática dos intelectuais brasileiros que os antecederam: buscam “lentes do centro” 

para observar a sua sociedade (RICUPERO, 2000, p. 56). Brandão, Pereira e os 

primeiros dirigentes do PCB, desprovidos de uma tradição marxista anterior, 

aceitaram e absorveram avidamente tudo o que vinha da Internacional Comunista. 

Essa recepção é direta e muitas vezes não corresponde às características da 

realidade brasileira.  

Entretanto, a tentativa de efetivar uma aproximação dessa realidade faz com que 

os comunistas de 1920 se aproximem do polo nacional - mesmo que dentro de um 

espectro de cosmopolitismo. Ao tentar iniciar a organização do partido e inseri-lo na 

política brasileira, os comunistas foram forçados, em alguma medida, a confrontar seu 

cosmopolitismo. Em outras palavras, foram forçados a adaptar as ideias importadas à 

realidade brasileira.  

Pode-se mesmo considerar que, a partir de uma atitude cosmopolita, de 

importação de categorias, chega-se a uma tática política que capacitava o partido a 

“se propor como direção política da classe operária e inseri-la como sujeito autônomo 

no processo de generalização da revolução burguesa em vias de se desencadear” 

(DEL ROIO, 1990, p. 83). Conseguiu-se, dessa maneira, iniciar a produção de 

formulações teóricas que apresentavam indícios de algo como uma nacionalização.  
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Partindo dessas considerações, a teoria da revolução pecebista chega, por 

exemplo, a demandar a repartição dos latifúndios, reivindicação presente no III 

Congresso do PCB. Desde então, este será o principal mote das campanhas por 

reforma agrária que animaram a esquerda brasileira durante todo o século XX.25 Da 

mesma forma, o grande destaque que Brandão atribui aos latifundiários brasileiros 

como principais opositores do desenvolvimento do país marcou o pensamento 

marxista brasileiro.  

Refletindo a respeito da inadequação das ideias marxistas à realidade latino-

americana, Ricupero afirma, inspirado em Juan Carlos Portantiero e Gramsci, que isto 

seria fruto da incapacidade de se encontrar um lugar para o continente na oposição 

Ocidente-Oriente, muito em função da forma específica que assume a relação entre 

Estado e Sociedade na região (RICUPERO, 2000, p. 69). Neste sentido, é 

interessante notar que as ideias que os comunistas de 1920 importam para o Brasil 

não são propriamente europeias. Apesar da origem europeia das reflexões de Marx e 

Engels, o marxismo recebido no Brasil naquele momento passa pelo filtro da IC e é 

influenciado especialmente pelas reflexões desenvolvidas a partir da chamada 

Questão Colonial, que, como vimos, caminha lado a lado com a Questão Oriental. 

Assim, se diferenciando de outros agrupamentos intelectuais brasileiros, muitas das 

ideias de comunistas brasileiros são formuladas para atuação política nas sociedades 

asiáticas - ou com traços asiáticos, como a Rússia.  

À luz do dilema de como posicionar a América Latina frente ao Ocidente e ao 

Oriente, pode-se questionar se essa importação não implica em uma certa 

 
25 Ainda assim, é necessário reconhecer que “esse esquematismo, de grande significado político, sem 
dúvida deixou em aberto a necessidade de melhor explicitar os passos lógicos em que se apoiava, 
fragilizando a posição dos comunistas no debate teórico posterior ao golpe militar de 1964” (DORIA, 
2007, p. 269). Além disso, houve outras propostas para a reforma agrária que não a oriunda do 
diagnóstico feudal pecebista, como a de Caio Prado Jr. 
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“orientalização” do Brasil. Ao qualificar o Estado brasileiro como um mero joguete dos 

senhores feudais, os comunistas absolutizam seu domínio sobre a sociedade civil. Ao 

mesmo tempo, eles buscavam se organizar para disputar eleições e direções sindicais, 

através de uma política de alianças com a pequena burguesia, o que, em tese, deveria 

abrir caminho para que da luta eleitoral se rumasse para a luta revolucionária. Este 

possível conflito entre teoria e prática não é estranho à história do PCB, como aponta 

Gildo Marçal Brandão: 

Tendo em vista que a relação entre concepção teórica e prática política nunca 
é direta e unívoca e que os indivíduos e os grupos não estão impedidos de 
agir adequadamente com base numa falsa percepção, deve-se dizer que o 
fundamento teórico da reprodução daquelas tendências foi menos uma 
determinada concepção do “caráter da revolução” do que uma persistente 
leitura catastrofista da realidade, vale dizer, das possibilidades de 
desenvolvimento do capitalismo e da democracia, leitura por sua vez 
intimamente ligada à visão apocalíptica de uma revolução socialista iminente 
e imanente a todas as ocorrências da luta social e política (BRANDÃO, 1997, 
51). 
 

Talvez, então, o que explique esse período mais próximo da motivação nacional 

pelo qual o PC passou, durante os anos 1920, seja que a independência, quanto à 

esfera internacional, e o esforço de se ligar ao sistema político brasileiro tenham 

contribuído para temperar a visão apocalíptica característica do marxismo-leninismo 

e, portanto, da teoria da revolução democrático-burguesa.  

Não que esta visão não estivesse presente nas considerações do partido - não 

podemos nos esquecer da “iminente Terceira Revolta” tenentista, constante referência 

nas reflexões de Octavio Brandão. Mas, graças aos fatores elencados anteriormente, 

ela não impedia que o partido buscasse uma estratégia mais consequente. Apesar do 

caráter “orientalizante” de categorias como o feudalismo, que tendia a direcionar os 

partidos comunistas a ações políticas de tomada militar do poder26, na década de 1920 

 
26 “É natural que um cenário assim condicionasse mesmo a intelecção dos movimentos revolucionários 
do período, em especial a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Em ambos os casos, houve uma 
extrema valorização do elemento camponês e da violência revolucionária contra as classes dominantes 
rurais. Esses acontecimentos serviram também para valorizar as teorizações que se afastavam do 
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estas mesmas categorias eram também utilizadas para embasar estratégias de 

disputa eleitoral do poder político.  

Seguindo nesse raciocínio, pode-se compreender também o porquê da mudança 

brusca de estratégia que ocorre no PCB após a queda da direção de 1920 não ter sido 

acompanhada de uma mudança nas categorias utilizadas. O período de maior 

influência da IC coincide com a virada esquerdista do movimento comunista 

internacional, que desaloja a direção original do partido. Afastados os dirigentes que 

se esforçavam para ligá-lo à realidade nacional, o partido continua a defender a teoria 

da revolução democrático-burguesa e a necessidade de derrotar o feudalismo e o 

imperialismo, mas agora optando pelo caminho da insurreição militar.  

Apesar do caráter mais autônomo das reflexões comunistas da década de 1920, 

não se pode afirmar que eles tenham nacionalizado o marxismo, como fizeram Lenin, 

segundo Ricupero, Gramsci, Mariátegui e Caio Prado Jr em seus respectivos países. 

Entretanto, com sua teoria inicial, fruto da síntese entre uma certa historiografia 

nacional e o marxismo da III Internacional, estes autores forneceram as bases a partir 

das quais autores como Ignácio Rangel, Nelson Werneck Sodré, o próprio Caio Prado 

Jr., Carlos Nelson Coutinho e tantos outros puderam compreender a via brasileira ao 

capitalismo.  

Não que essa fosse a intenção daqueles comunistas. Afinal, tributários do 

pensamento cominterniano, eles acreditavam que havia apenas um caminho possível 

 
esquema clássico da luta de classes, como era o caso de Os condenados da terra (1961), de Frantz 
Fanon. De fato, os dirigentes chineses e cubanos – como em Viva a vitória da guerra popular (1964) e 
na Segunda Declaração de Havana (1962) – investiam duramente contra o imperialismo e o feudalismo. 
Na perspectiva cubana, por exemplo, percebe-se que a revolução camponesa substituía a revolução 
operária nos ‘países escassamente desenvolvido da América Latina’, de vez que, até porque neles, 
‘70% de toda a população vive em condições de tipo feudal’. Assim, do ponto de vista aqui analisado, 
cabe registrar que tanto na vertente tradicional do movimento comunista, como nas emergentes 
correntes insurrecionais, o tema do ‘feudalismo’ estava bastante agudizado e sua agitação 
correspondia, politicamente, a um cerco sem trégua ao principal ‘aliado interno do imperialismo’” 
(DÓRIA, 2007, p. 274). 
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na linha de desenvolvimento dos povos: do feudalismo, para o capitalismo, chegando 

finalmente ao socialismo. Naquele momento em que o país importava de tudo, a 

primeira tentativa de compreensão da via brasileira ao capitalismo foi feita a partir de 

ideias importadas. A partir disso, entende-se o caminho brasileiro como seguindo a 

trilha que os outros países haviam realizado. O país passa a ser parte da história 

mundial e, pode-se acrescentar, até demais, já que em muitos momentos se perde a 

noção da sua especificidade nacional. Ainda assim, é a partir destes primeiros passos 

generalizantes que se chega nas conclusões mais complexas e específicas dos anos 

posteriores. O uso de uma teoria externa é o passo inicial da trajetória de formação 

do marxismo brasileiro, ele também tendo que se equilibrar na dialética do 

cosmopolitismo e do localismo. 
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