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RESUMO 

 

 

 

O Objetivo desse trabalho é entender o debate sobre a questão agrária feito pela 

Organização Revolucionária Marxista – Política Operária (ORM-POLOP), a partir da 

disputa com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), entre os anos de 1959-1967. 

Procuramos conhecer a ORM-POLOP e sua interpretação sobre a organização da 

atividade agrária do Brasil e a história da propriedade e posse da terra, através do debate 

que ela construiu com o PCB. A POLOP foi reconhecida pela crítica a política de 

colaboração de classe ditada pela concepção de revolução democrático-burguesa 

defendida pela porção majoritária da esquerda brasileira, o PCB. A leitura diferenciada 

sobre as questões referentes ao campo agrário foi transformada pela organização como 

argumento para a defesa do caráter socialista da revolução. A questão agrária é 

compreensão fundamental para articulação das estratégias e táticas para a luta dos 

trabalhadores no Brasil. Para percorrer este debate fomentado pela ORM-POLOP 

analisamos teses, resoluções, textos de dirigentes, o porta voz da organização, o 

periódico Política Operária. No acervo Vitor Meyer no LABELU e outra 

documentação do Centro de Documentação e Memória na UNESP. 

 

Palavra-chave: Política Operária; questão agrária; esquerda marxista. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to understand the debate on the agrarian question made by 

Marxist Revolutionary Organization - (ORM-POLOP) Workers' Politics from the 

dispute with the Brazilian Communist Party (PCB), between the years 1959-1967. We 

seek to know the ORM-POLOP and its interpretation on the organization of agrarian 

activity in Brazil and the history of the property and land ownership, through discussion 

she built with the PCB. The POLOP was recognized by critics the collaboration policy 

dictated by the design of the bourgeois-democratic revolution advocated by the majority 

portion of the Brazilian left, PCB class. The differentiated reading on matters pertaining 

to the agricultural field was transformed by the organization as an argument for the 

defense of the socialist character of the revolution. The land question is crucial to 

understanding the articulation of strategies and tactics for the workers' struggle in 

Brazil. To go through this debate fostered by the ORM-POLOP analyze theses, 

resolutions, texts leaders, the spokesperson of the organization, the journal Worker 

Policy. In the collection Vitor Meyer in LABELU and other Documentation Center and 

Memory at UNESP documentation.  

 

Keyword: Worker Policy; agrarian question; Marxist left. 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-POLOP) 

(1961-1967) foi fundada durante congresso realizado em Jundiaí - SP entre 16 e 19 de 

janeiro de 1961. O grupo teve muitas nomenclaturas e diferentes composições no tempo 

em que atuou, marcado por profundos debates e inúmeros rachas. As movimentações da 

Política Operária (POLOP ou PO) nos ajudam a perceber o cenário político em que 

esteve inserida, marcada por intensas movimentações no campo da esquerda brasileira 

que, por sua vez, esteve mergulhada num contexto histórico de polarização política e 

crises de hegemonia.  

 Nesse trabalho referimo-nos por nome Política Operária, à Organização 

Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-POLOP). Alguns destes jovens e 

intelectuais que configuraram seu quadro político já se reuniam desde 1959 em torno da 

Revista Movimento Socialista e do Boletim Política Operária, periódicos que receberam 

contribuição do principal teórico da PO, Erico Sachs
1
. Em Martins (1994), Sachs traça 

as movimentações que deram origem à organização: 

"O Congresso de fundação foi iniciativa de um grupo do Rio, que desde 

1959, editava o boletim quinzenal Política Operária. O grupo do Rio 

tinha se originado da Juventude do Partido Socialista, tornando-se 

independente pelo fato de não engrossar a candidatura do Marechal Lott, 

à Presidência da Republica. Alugou uma sede própria, onde se reunia 

para conferencias e debates. Com a publicação do boletim atingiu grupos 

de jovens em outros estados. Em São Paulo existia um grupo que se 

considerava luxemburguista, em Minas uma Juventude Trabalhista. Os 

contatos rapidamente se estenderam no país a fora. A Bahia, por 

exemplo, participou das discussões em dois grupos..."
2
 

 

                                                 
1
 Eric Sachs foi um militante marxista, judeu, que veio para o Brasil fugido do stalinismo e do nazismo. 

"Eric me dava a impressão de ser formado na mais dura escola da militância clandestina, ele era a figura 

do clandestino, discreto, usava nome de guerra, isso era incomum aqui." Depoimento de Gabriel Cohn, 

militante da Liga Socialista Independente e depois da POLOP, extraído de Os Descaminhos da extrema-

esquerda no passado podem servir como um contraponto ao que vive a extrema-esquerda de hoje sob o 

ímpeto neodesenvolvimentista. Por Manolo publicado no site: http://passapalavra.info/2011/06/40047. 
2
 Relato de Erico Sachs, datado de 1981, retirado do livro MARTINS, Ernesto. Andar com os próprios 

pés: discutindo uma estratégia de ação para os trabalhadores. 1ª edição, Belo Horizonte. Editora 

SAGRAC, 1994. p.17. 
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Conhecida pela crítica radical ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), a Política 

Operária tornou-se uma organização alternativa às formulações da Internacional 

Comunista (IC), mais especificamente depois do seu VI Congresso, fazendo com que 

alguns a considerassem como uma matriz ou um ramo novo na história das 

organizações da esquerda brasileira
3
.  

A tentativa de contar a história da organização para além de sua vida interna - 

das resoluções e teses dos congressos - possibilita a percepção de como as ações e 

discursos das organizações foram influenciados pelas posições de outras organizações 

dentro do meio político em que esteve inserida; assim como foram influenciadas por 

conjunturas externas ao Brasil, como os acontecimentos relacionados às esquerdas 

internacionais.  

Nesse sentido, pretendemos examinar os diálogos e críticas da POLOP ao 

partido de maior expressão política na esquerda marxista no Brasil na época, o PCB. Na 

perspectiva de fugir da narração exclusivamente interna, enxergaremos a POLOP junto 

com outras organizações, numa determinada esfera de debates, configurando o que 

chamamos aqui de esquerda marxista, ou campo dos marxistas brasileiros. Muitas das 

organizações que surgiram nesse período foram dissidências do próprio PCB e a 

POLOP, embora não seja uma dissidência direta do PCB, aglutinou as críticas aos 

pecebistas. 

A POLOP é destacada por catalisar as disputas internas que envolveram o 

PCB, influenciando com suas críticas e formulações teóricas os grupos políticos que 

surgiram a partir da década de 1960. De forma geral, as principais articulações políticas 

no campo da esquerda marxista, então formadas no período da ditadura militar (1964-

1985), foram originadas ou de alguma forma envolveram a POLOP, cujas análises, 

teorias e ações políticas eram tidas como um pólo irradiador de posições revolucionárias 

e de enfrentamento à ditadura civil-militar.
4
 

Vários estudiosos da esquerda brasileira, dentre eles Daniel Aarão, Marcelo 

Ridente, Marcelo Badaró, e Jacob Gorender alertam para a inovação que o objeto desse 

                                                 
3
 REIS FILHO, Daniel Aarão e SÁ, Jair Ferreira de. Imagens da Revolução. Rio de Janeiro, Marco Zero, 

1985. 
4
 MIRANDA, Orlando e FALCÓN, Pery (Orgs). Polop: Uma Trajetória de Luta pela Organização 

Independente da Classe Operária no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Victor Meyer, 2010. 
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trabalho representou para a época. Essa novidade pode ser entendida pela renovação da 

leitura do marxismo, reclamada pelos próprios militantes desde a sua fundação como 

Nova Esquerda
5
. Pouco mais tarde o termo passou a compor o vocabulário de 

intelectuais nos estudos sobre a esquerda latina americana
6
, a exemplo do sociólogo 

marxista Michael Lowy. Em Imagens da Revolução, Daniel Aarão Reis Filho e Jair de 

Sá, apresenta a POLOP como uma alternativa partidária ao PCB nos anos 1960 e 1970, 

além de situarem a organização como o ponto de partida de um ramo novo na história 

das esquerdas no Brasil. 

O historiador Marcelo Badaró aponta que as formulações teóricas sobre as 

relações entre a burguesia nacional e o imperialismo norte-americano feitas pelo grupo 

auxiliaram uma importante geração de intelectuais brasileiros vinculados ao que se 

convencionou chamar de teoria da dependência.
7
 Na busca por novas interpretações 

para as causas do subdesenvolvimento e da exploração capitalista na América Latina, 

Ruy Mauro Marini, formulou sobre a dialética da dependência. Este intelectual, então 

militante da organização, ofereceu uma explicação das especificidades históricas da 

nossa dependência e a necessidade da revolução de caráter socialista como elemento 

central para atuação da classe trabalhadora. 

A POLOP cresceu aglutinando setores politizados da juventude dos 

movimentos estudantis e intelectuais que compartilhavam objeções à orientação 

dominante da esquerda no final dos anos 1950 à década de 1960. Entretanto, os setores 

que dialogavam com a POLOP eram menores que a porção majoritária das esquerdas 

marxistas, no caso o PCB. A crítica à política de alianças deste com a burguesia e a 

leitura que a POLOP fazia a respeito da articulação entre a grande burguesia nacional 

com latifundiários e com os imperialistas norte-americanos ganharam maior 

credibilidade por ocasião do golpe civil-militar de 1964, o que facilitou a ampliação de 

sua base social, inclusive com a incorporação de militares de baixa patente expulsos das 

corporações. Alguns desses ex-militares nos primeiros momentos da ditadura civil-

                                                 
5
 O Nome e Um Programa. Extraído de Jornal Política Operária, Ano I, nº 1, janeiro de 1962. 

6
 LÖWY, Michael (org.) O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. São 

Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 2006. 
7
 MATTOS, Marcelo Badaró. Em busca da Revolução Socialista: a trajetória da POLOP (1961-1967). 

In: RIDENTI, Marcelo e REIS FILHO, Daniel Aarão. (orgs.) História do Marxismo no Brasil, vol V. 

Campinas, Edunicamp. 2002. 
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militar envolveram-se na tentativa de organização de um foco guerrilheiro no Rio de 

Janeiro, desbaratado precocemente pelo órgão de espionagem da Marinha.
 8

 

As propostas de intervenção política são fruto de debates estratégicos 

relacionados à concepção de revolução brasileira de determinado grupo político da 

esquerda. A concepção de revolução é uma discussão teórica fundante e é a base para 

escolha das táticas adequadas para ação política. Contudo, é a luz do profundo 

conhecimento do processo sócio-histórico vivido por homens e mulheres do espaço que 

atuam as organizações de esquerda que se assentam a concepções revolucionárias.  

Na América Latina, e no caso do Brasil especificamente, a questão agrária é um 

instrumental analítico fundamental sem o qual é impossível perceber profundamente as 

características da formação socioeconômica. A questão agrária continua sendo um 

elemento estrutural para o país e um debate crucial para compreensão da realidade 

histórica nacional. Foi especialmente através da atividade econômica agrícola que os 

europeus exercitaram as principais práticas de dominação sobre os povos indígenas e 

africanos escravizados neste continente: a “cooptação e repressão”
9
. A colonização 

deixou marcas que ainda não conseguimos reverter, marcas espalhadas por todos os 

cantos, das cidades aos campos. Contudo, foi no campo agrário que se mantiveram mais 

rígidos certos tipos de relações que entendemos como propriedade e o acesso à terra, e 

com os que vivem mais diretamente dela, dos camponeses aos senhores das terras.  

O Brasil, assim como outros países da América Latina, foi assentado sobre a 

grande propriedade rural, em uma estrutura desigual que reproduz no campo a antiga 

dominação do colonizador branco europeu. Trata-se de um modelo agroexportador, no 

qual a atividade agrícola possuía centralidade na economia brasileira. Só depois do 

Estado Novo, em meados da década de 1930, a agricultura passa para uma condição de 

subordinação econômica e política perante a industrialização
10

.  

                                                 
8
 REIS FILHO, Daniel Aarão. A Revolução Faltou ao Encontro: Os Comunistas no Brasil. São Paulo. 

Brasiliense. 1989 
9
 STEDILE, João Pedro (org.). A Questão Agrária no Brasil. O Debate na Esquerda: 1960-1980 Vol II, 

1 ed. São Paulo. Expressão Popular. 2005. 
10

 Idem. Ibidem, p. 30 
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O resultado da divisão desigual de terras, e negação desta para não-brancos
11

, 

somada a péssima qualidade de vida dos trabalhadores rurais, são marcas de uma 

atividade agrícola dependente, que fruto de relações sociais tão antigas quanto estanques 

tornarem-se justificativa para o atraso e o subdesenvolvimento de um país inteiro. Este é 

um resultado de uma política econômica genocida que até os dias atuais vem gerando 

mortes, conflitos e desigualdades sociais na cidade e no campo
12

.  

A questão agrária é aqui apresentada como uma chave importante para 

entender a história e assim para elaborar projetos de revolução e de mudanças na vida 

das populações presas às correntes opressoras construídas ao longo do tempo.  

Falar em reforma agrária sempre causou muita euforia em diversos setores 

políticos, tanto quanto muita mobilização social, já que a monopolização de terras em 

poucas, brancas e ricas mãos foi uma característica assentada no processo de 

colonização. Nas vésperas do golpe civil militar, em 1964, a ideia de promover amplas 

reformas de base gerou muito terror às classes dominantes. A ameaça das reformas teve 

como resposta medidas para “salvar” o país da desordem e das supostas influências 

comunistas internacionais, o que resultou o golpe civil militar de abril de 1964, assim 

como marcou um momento de desenvolvimento intelectual dos debates em torno da 

questão agrária.  Em especial, no fim da década de 1950 e a década de 1960 a pauta da 

reforma agrária centralizou os debates políticos, intelectualizados ou não, tanto pela 

“radicalização das massas”
13

 como pela identificação do campo como principal entrave 

para desenvolvimento do Brasil. 

Na década de 1960 as lutas políticas e os movimentos sociais adquiriram novas 

dinâmicas. Sintonizavam com o crescimento das exigências populares, as quais 

desejavam um programa de reforma agrária; o controle de investimentos estrangeiros; a 

democratização da estrutura sindical e de melhorias das condições de vida do povo 

trabalhador. Paralelo a isso, no plano econômico não eram anos tão prosperos quanto o 

                                                 
11

 A primeira lei de terras em 1850 e as políticas de migração européia desenvolvidas pelo Estado 

brasileiro determinaram a negação de terras para as populações negras no país. Elementos que podem ser 

entendidos como parte do processo de genocídio da população negra no Brasil. Para maior 

aprofundamento da questão ver: NASCIMENTO, Abidias. O Genocídio do Negro Brasileiro: processo 

de um racismo mascarado. Coleção Estudos Brasileiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.  
12

 O modelo agroexportador foi possível com o genocídio de pessoas escravizadas na África e a 

população nativa nas Américas. Para isso ver: STEDILE, João Pedro (org.). A Questão Agrária no 

Brasil. O Debate na Esquerda: 1960-1980 Vol II, 1 ed. São Paulo. Expressão Popular. 2005, p. 28. 
13

 MARINI, Ruy Mauro. Subdesenvolvimento e revolução. Florianópolis: Insular, 2012, p. 100. 



15 

 

desenvolvimento vivenciados no governo Juscelino Kubstschek, o que resultou em 

inflações esmagadoras para os trabalhadores de todo o país. 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é perceber os pontos de 

aproximação e separação entre as proposições programáticas da POLOP e do PCB sobre 

a questão agrária brasileira. Pretendemos compreender estes pontos através das ações e 

discursos políticos da POLOP, analisando em que medida se demarcam pela relação 

crítica com as movimentações do PCB.  

Para a compreensão e investigação desta problemática, a pesquisa utilizou como 

ferramenta metodológica a dinâmica das disputas políticas no campo da esquerda 

marxista. Tais disputas nos ajudou a enxergar o ambiente político no qual está 

relacionado nosso objeto, ou seja, é a partir da análise deste ambiente que procuramos 

entender as disputas que a POLOP estabeleceu com outros grupos da esquerda. A partir 

desta noção foi possível perceber que a POLOP se apresentou como negação ao PCB, 

utilizando-se desta como uma forma de se candidatar ao pleito de direção do movimento 

dos trabalhadores.  

Como veremos nos capítulos que seguem, as fontes apontam para a existência 

de uma esfera política da esquerda onde as organizações formulavam e disputavam 

quais eram as táticas de luta a serem implementadas pela classe trabalhadora brasileira. 

O meio político em que a POLOP e o PCB estavam inseridos era partilhado por 

diversos grupos que nas décadas estudadas aqui, faziam da esquerda uma grande rede, 

constituída de muitos rachas e reaglutinações. Contudo, não é objetivo deste trabalho 

configurar as diversas e instáveis posições do campo da esquerda. Não pretendemos, 

portanto apresentar todo o conjunto de organizações e dinâmicas que envolveram as 

esquerda marxistas brasileiras, mas, tão somente o diálogo da POLOP com o PCB sobre 

o debate estratégico da questão agrária. 

A POLOP e o PCB disputavam a representação dos trabalhadores e a aprovação 

do seu programa como projeto político deste movimento. A concepção de revolução, a 

leitura da realidade histórica do Brasil e a análise da questão agrária feitas pelo PCB, 

por muito tempo, foram alvo de críticas entre as esquerdas. Apesar disso, o partido 

ocupou uma posição hegemônica na esquerda marxista, considerado por Ruy Mauro 

Marini como a porção oficial do marxismo no Brasil. A POLOP por sua vez apresentou 
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suas proposições a partir das críticas que construiu contra o PCB. Através da 

propaganda política essas organizações formavam pólos irradiadores de proposições 

revolucionárias entre as esquerdas.  

 Dedicamos o primeiro capítulo para entender como se deu o debate sobre a 

questão agrária desenvolvido das décadas de 1950 e 1960, com destaque para as 

análises dos intelectuais do PCB. Neste período o tema foi centro de debates políticos 

não apenas dentro das esquerdas marxistas, mas na sociedade brasileira em geral. A 

burguesia nacional, os nacionalistas, os trabalhistas falavam de reformas em vários 

setores, inclusive, no campo brasileiro. Alguns justificando o debate pela urgência de 

eliminar sinais do “atraso feudal” no campo, outros objetivarão no debate a luta de 

classes e a revolução socialista.   

Este capítulo servirá como elucidação do que seria a questão agrária debatida 

por intelectuais e atores sociais. A questão aqui se refere à realidade agrária com ênfase 

na evolução da posse, da propriedade, a organização da terra e os problemas gerados a 

partir desta evolução. Neste capítulo pretendemos recapitular os principais debates 

políticos acerca das relações sociais no campo e a organização da atividade agrícola no 

Brasil, feito por intelectuais do Partido Comunista Brasileiro. 

 No segundo capítulo traremos a interpretação da POLOP sobre a realidade 

histórica brasileira que vai de encontro à leitura defendida pelo PCB. É a partir do 

diálogo entre estas organizações que entenderemos o centro da crítica ao PCB feita pela 

POLOP, assim como será possível percorrer a trajetória de ambas as organizações. Na 

tentativa de desenvolver uma compreensão da questão agrária brasileira, a POLOP 

articula como seria a intervenção necessária para transformação da organização sócio-

histórica. Veremos o que a POLOP traz de novo ao que estava apresentado como saída 

do modelo agroexportador subdesenvolvido e dependente, ou pelo menos a leitura que a 

POLOP fez sobre as saídas ditadas pelo PCB.  

Para a pesquisa utilizamos a documentação do acervo Victor Meyer, ex - 

dirigente da POLOP, doados ao Laboratório de História e Memória da Esquerda e das 

Lutas Sociais (LABELU). O acervo possui documentos datados de 1960 até meados da 

década de 80, contendo periódicos nacionais, documentos de circulação interna e 

núcleos regionais, textos de formação militante, correspondências com organizações 
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marxistas da América Latina, dentre outros. Outro acervo utilizado foi o Centro de 

Documentação e Memória (CEDEM) da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP). Foi utilizado o acervo que já encontra-se digitalizado, 

referente aos primeiros jornais Política Operária e boletins internos. 
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CAPÍTULO I 

O DEBATE SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA 

 

Agora pensando segui ôtra tria  

Chamando a famia começa a dizê:  

Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo  

Nós vamo a São Palo vivê ou morrê  

 

Nós vamo a São Palo, que a coisa ta feia 

Por terras aléia nós vamo vagá  

Se o nosso destino não fô tão mesquinho  

Pro mêrmo cantinho nós torna a vortá 

E vende o seu burro, o jumento e o cavalo  

Inté mêrmo o galo vendêro também 

Pois logo aparece feliz fazendêro  

Por pôco dinhêro lhe compra o que tem 
A Triste Partida, Patativa do Assaré 

 

A realidade da atividade agrícola e do campo brasileiro, interpretada por 

intelectuais e vivida por atores sociais até a década de 1960, guarda características 

herdadas desde a ocupação portuguesa ao que viriam a ser terras brasileiras. É 

importante lembrar que estas heranças, mesmo após as modernizações e mudanças no 

meio rural brasileiro forjaram e, continuam forjando lutas políticas no centro da própria 

engrenagem e inventa a contra mola que resiste
14

. 

Sendo assim, este capítulo foi reservado para a compreensão do que seria a 

questão agrária debatida por intelectuais e lutadores em diversos movimentos sociais. 

A questão aqui se refere à realidade agrária com ênfase na evolução da posse, da 

propriedade, o uso da terra e os problemas gerados a partir desta evolução. Neste 

capítulo pretendemos retomar os principais debates políticos acerca das relações sociais 

no campo e a organização da atividade agrícola no Brasil, e percorrer o caminho da luta 

política travada entre as esquerdas marxistas brasileiras das décadas de 1950 e 1960, 

contexto no qual a POLOP atuou.       

 

 

                                                 
14

 Trecho da música Primavera Nos Dentes de João Ricardo. 
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1.1 Localizando-se no tempo e no espaço 

Antes de 1500, havia vários povos dispersos no que hoje conhecemos como 

América. Alguns estudiosos afirmam que em 1500 algumas comunidades/sociedades já 

tinham desenvolvido atividades agrícolas como o cultivo do milho originário da 

América Andina e América Central, mas presente em todas as regiões do continente 

americano, o que vem a comprovar a existência de intercâmbio e comércio entre esses 

povos
15

. Segundo a compreensão de Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, estas 

comunidades se organizavam em grupos familiares e entendiam a terra como um bem 

comum. Segundo Pedro Stedile, esses povos não conheciam o conceito de propriedade 

dos bens da natureza e a finalidade de todos os bens naturais, inclusive os cultivados, 

era atender unicamente às necessidades da sobrevivência daquela comunidade. A forma 

coletiva de uso da terra também foi abordada por alguns intelectuais como Alberto 

Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré que buscaram na questão agrária as razões 

dos problemas socioeconômicos do país. 

O certo é que a organização política, econômica e social estruturada aqui no 

Brasil pouco, ou quase nada, herdou das organizações sociais que povoavam este 

território antes de 1500. Certamente foram as ocupações europeias que trouxeram a 

tradição da nossa organização política e econômica, a noção de propriedade, as cercas e 

a forma do uso da terra.  

As interpretações sobre essa realidade histórica das atividades e relações sociais 

no campo brasileiro são feitas desde os primeiros séculos da colonização. Trata-se de 

um esforço para entender as disputas em torno da terra, encabeçadas pelos sujeitos 

envolvidos na apropriação monopolista da terra e de sua produção. As discussões sobre 

a questão agrária ganham força e visibilidade no final dos anos 50 e durante a década de 

1960. Porém é possível resgatar memórias de lutas que pautaram a questão agrária, com 

destaque ao questionamento do monopólio da terra, desde o inicio da concentração de 

terras em poucas, brancas e ricas mãos. Assim como pautaram as péssimas qualidades 

de vida dos que trabalhavam na terra desde os trabalhadores escravizados e 

posteriormente os camponeses.  

Reivindicações lançadas pela população sertaneja morta na Guerra de Canudos, 

                                                 
15

 Ver STEDILE, João Pedro (org.). A Questão Agrária no Brasil. O Debate na Esquerda: 1960-1980 

Vol II, 1 ed. São Paulo. Expressão Popular. 2005. 
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no sertão da Bahia em 1893, mesmo sem práticas de distribuição de panfletos pautando 

reforma agrária, mas que ameaçaram o conforto moral, político e econômico dos 

maiores latifundiários da Bahia. Revoltas como em Belo Monte/Canudos entre outras 

experiências de muitos quilombos por todo o país, mesmo antes da abolição legal da 

escravatura no Brasil, são exemplos de lutas sociais motivadas pela questão da terra, e 

nem sempre foram reconhecidas na literatura vinculada a esta questão.  

 Alberto Passos Guimarães acrescenta importante contribuição ao debate sobre a 

questão das lutas, das resistências e da obstinação pela posse da terra em Quatro 

Séculos de Latifúndio. Indica as corridas feitas por pequenos posseiros que desde muito 

defenderam a ocupação familiar da terra contra os interesses de grileiros e 

latifundiários.  

 
“Ao atacar de frente o todo-poderoso sistema latifundiário, ao violar 

suas draconianas instituições, a posse passa à história como a arma 

estratégica de maior alcance e maior eficácia na batalha secular contra 

o monopólio da terra. 

Intrusos e posseiros foram os precursores da pequena propriedade 

camponesa [...]"
16

 

 

  

No final de seu livro destaca a luta pela conquista da terra, quando aponta as 

insuficientes transformações que o sistema latifundiário de caráter feudal passou ao 

longo da história:  

 

“[...] a luta pela conquista da terra, está presente em todos os momentos 

de nossa história, desde o remoto passado até os nossos dias. Ela é o fio 

condutor ao qual estão ligados todos os acontecimentos marcantes da 

vida rural brasileira; é o fator determinante e o elemento propulsor das 

insuficientes, mas significativas, transformações por que tem passado 

nossa agricultura”
17

.  

 

Desde o inicio da concentração de terra e monopólio de sua produção as 

                                                 
16

 GUIMARAES, Alberto Passos. Quatro Séculos de Latifúndio. 6. ed Rio De Janeiro: Paz e Terra, 

1989, p.113. 
17

 Idem Ibidem, p. 215 
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questões relacionadas à terra são bandeiras de lutas e debates abafados pelos que sempre 

se beneficiaram com a realidade histórica do meio rural brasileiro. 

Os escravizados que trabalharam na agricultura durante três séculos lutaram por 

liberdade e também por acesso à terra, fugindo e ocupando as matas, organizando-se em 

quilombos, matando ou negociando com os senhores. Esta perspectiva desconstrói a 

noção do individuo escravizado passivo ou como mera mercadoria
18

. Na Carta de 

Reivindicações dos Escravos Rebelados do Engenho Santana feita pelo movimento de 

escravizados em 1790 em Ilhéus-Bahia podemos perceber explicitamente a luta dos 

escravos pelo acesso à terra: 

 
“Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pellos seus escravos durante 

o tempo em que se conservarão levantados. Meu Senhor, nos queremos pás 

e não queremos guerra; Se meu Senhor a nossa pás ha de ser nesta 

conformidade [...] Em cada semana nos ha de dar os dias de sesta frª e de 

Sabado pª trabalharmos pª nós [...] Para podermos viver nos hade dar Rede 

tarrafa e canaos [...] Faça huma barca grande pª a Bahia nós metermos as 

nossas cargas pª não pagarmos frete [...] Os actuais feitores não os 

queremos, faça eleição de outros com nosso aprovação [...] Poderemos 

plantar nosso arros onde quizermos, e em qualqr Brejo, sem que pª isso 

peçamos licença e poderemos hum tirar jacarandas ou qualqr pau sem 

darmos parte pª isso. A estar por todos os artigos a cima, e concedernos 

estar semore de posse da ferramenta, estamos prontos pª o servir-mos como 

dantes, por que não queremos seguir os maos costumes dos mais 

Engenhos. Podemos brincar, folgar e cantar em todos os tempos que 

quizermos sem que nos empeça e nem seja precizo licença."
19

 

      

Entretanto não é objetivo desse capítulo estudar como se deram os debates em 

torno da questão agrária ocorridos antes das décadas de 1950 e 1960, devido a 

dificuldade neste momento de aprofundar nos registros as interpretações desenhadas 

antes das décadas ditas acima. O intuito desse capítulo é acompanhar o debate em torno 

da questão agrária no Brasil a partir das concepções do Partido Comunista Brasileiro, 

especificamente as teses de intelectuais ligados a ele: Alberto Passos Guimarães, Nelson 

Werneck Sodré e Caio Prado Júnior. Por trás das concepções destes autores está a 

compreensão da realidade histórica brasileira a partir da apropriação da teoria marxista 

                                                 
18

 Para aprofundar: MOURA, Clóvis Moura. Rebeliões da Senzala. 4 ed. Porto Alegre. Mercado Aberto. 

1988. 
19

 O movimento no qual quase 300 pessoas mataram o mestre de açúcar e se apossaram das ferramentas 

refungiando-se nas matas próximas por cerca de dois anos. Este documento foi recuperado: In. STEDILE, 

Pedro (ORG.) A Questão Agrária No Brasil: O Debate Na Esquerda - 1960-1980. São Paulo. Expressão 

Popular, 2005. 
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em relação ao Brasil.  

 

1.2 O PCB e seus intelectuais 

A literatura relacionada à evolução da posse, da propriedade e do uso da terra é 

extensa. No final de 1950 e durante a década de 1960 eram estes os elementos de um 

debate acirrado, ampliando consequentemente a produção científica sobre o tema, tanto 

quanto popularizando o debate. O que é facilmente explicado pela ebulição política 

vivida pelo país naquela época, a qual trazia a pauta da reforma agrária junto às outras 

reformas de base como carro chefe das discussões políticas, no auge do governo de João 

Goulart. Esse tema se tornou um elemento de divergência teórica e prática entre as 

organizações de esquerda, as quais pretendiam entender e superar o consenso sobre a 

crise do campo brasileiro como um elemento central de auxilio para preparar a 

revolução.  

Os problemas do campo não eram apenas uma preocupação para as teses 

burguesas e para as teses marxistas como André Gunder Frank coloca, mas torna-se 

também mais um problema empírico para o modelo de revolução que as esquerdas 

desejavam. De qualquer forma, já era consenso no inicio da década de 1960 que "a 

agricultura está em crise. E a crise da agricultura é a crise da América Latina e do 

Brasil"
20

. 

O atraso da agricultura brasileira, sua baixa produtividade e a pobreza das 

populações rurais conduzem à identificação de suas origens na estrutura agrária 

assentada na distribuição de terra elaborada pelos marxistas:  

 

“Essa estrutura, que deixa mais da metade das terras nas mãos de menos 

de 26% dos proprietários, enquanto mantém em 10% das terras, 75% da 

população ativa rural em condições de muita baixa produtividade, 

coloca a maioria dos camponeses em uma situação permanente de 

subemprego e de miséria, permitindo, além disso, que toda a riqueza 

produzida no setor agrícola seja apropriada por uma minoria de 

latifúndios, através do arrendamento da terra. Tal estrutura é um 

                                                 
20

 André Gunder Frank. A Agricultura Brasileira: Capitalismo e Mito Do Feudalismo - 1964. In: 

STEDILE, Pedro (ORG.) A Questão Agrária No Brasil: O Debate Na Esquerda - 1960-1980. São Paulo. 

Expressão Popular, 2005. 
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obstáculo para a implantação do mercado interno para os produtos 

industriais. Portanto, em um momento no qual o investimento 

estrangeiro na indústria tende a minimizar o divórcio crescente entre os 

interesses industriais e do setor agroexportador, a oposição entre a 

indústria e a agricultura para o mercado interno agrava a contradição 

existente entre os setores industrial e agrícola, globalmente. A 

consequência é a proposta cada vez mais urgente da reforma agrária.”
 21

 

 

Na segunda metade da década de 1950 as lutas no campo aumentam de tal forma 

que a pauta da reforma agrária deixava de ser um debate entre intelectuais para se tornar 

um dos fatores mais importantes para as lutas no Brasil, chegando a influenciar o 

movimento político dentro das cidades, como descreve o intelectual ligado a ORM-

POLOP Ruy Mauro Marini: 

 

“Em 1958, surge em Galileia, Pernambuco, a primeira liga camponesa, 

sob liderança de Francisco Julião. O movimento se amplia rapidamente 

e em pouco tempo, transborda-se para o nordeste e chega ao sul, em 

especial ao velho e oligárquico estado de Minas Gerais. Ao principio 

uma mera associação de autodefesa e solidariedade, as ligas 

camponesas não demoram para se situarem no cenário político com uma 

bandeira arrancada das mãos das classes dominantes: a reforma agrária 

radical. O Congresso Nacional dos Camponeses, realizado em 1961, em 

Belo Horizonte, com a participação de mais de mil líderes rurais de todo 

o país, expressa a afirmação definitiva do movimento camponês.”
 22

 

 
 

 A radicalização política vivida pelo país na década de 1960 motivou Caio Prado 

Júnior a escrever A Revolução Brasileira. Para ele o Brasil se encontrava na iminência 

de uma revolução, momentos em que se impõem reformas e transformações profundas. 

O país tinha em suas mãos a prova histórica da necessidade de uma melhor distribuição 

de terra quando as propostas de reforma agrária foram encabeçadas no governo de João 

Goulart. “O Brasil se encontra num desses instantes decisivos da evolução das 

sociedades humanas em que se faz latente, e sobretudo, sensível e suficientemente 

consciente a todos, o desajustamento das instituições básicas.”
23

 Quando as esperanças 

de uma revolução pareciam estar perto de se concretizar, os intelectuais ligados ao PCB 

buscaram mostrar as origens e os efeitos da extrema concentração de terra no Brasil.  

                                                 
21

 MARINI, Ruy Mauro. Subdesenvolvimento e Revolução. Florianópolis: Insular, 2012, p. 85. 
22

 Idem Ibidem, p. 85 
23

 PRADO JUNIOR, Caio. A Revolução Brasileira. 7a Ed São Paulo, SP: Brasiliense, 1987, p.12 
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A explicação para esta crise, para o desajustamento das instituições básicas, 

esteve sempre relacionada ao caráter da organização da atividade agrícola, ou seja, a 

explicação dos problemas referentes às atividades no campo foram buscadas pelos 

marxistas na evolução histórica da posse, da propriedade e o uso da terra. Por muito 

tempo as teses desenvolvidas tanto por esses relegavam ao campo rural brasileiro a 

responsabilidade do subdesenvolvimento de todo o país.
24

 É, portanto, na leitura 

histórica da questão agrária que nascem as maiores divergências nas estratégicas e 

metas das organizações políticas. Neste sentido, nos concentramos nas interpretações 

acerca da problemática da colonização brasileira, assim como os resquícios dessa 

colonização, feitos nos debates dos anos 1950 e 1960, dentro do campo da esquerda 

marxista brasileira que construiu tanto consensos como dissensos. 

O Partido Comunista Brasileiro, no final da década de 1950, identificava na 

organização da atividade agrícola características feudais e semifeudais. Seriam os restos 

feudais e o monopólio da terra, juntamente com o imperialismo, que impediam o 

desenvolvimento da indústria nacional. Assentados nas teses da III Internacional 

Comunista, seus principais teóricos acreditavam que, devido ao “caráter atrasado”, o 

Brasil deveria passar por “uma revolução democrático-burguesa ou agrária e anti-

imperialista”
25

 que eliminaria os restos feudais herdados do tipo de regime colonial do 

qual o país foi formado. 

A superação desta estrutura socioeconômica, para o PCB, seria possível através 

de um regime político que impulsionasse as transformações necessárias para romper 

com a dependência das grandes potências e varrer as velhas relações sociais existentes 

no campo rural. Para isso acontecer seria fundamental uma aliança dos trabalhadores 

com a burguesia nacional, setor da sociedade que teria interesses voltados “para uma 

coletividade nacionalmente integrada”
26

. O projeto político democrático-burguês do 

PCB apontava a existência de um setor econômico atrasado no país, o agrário, em 

oposição ao setor que se modernizava rapidamente, o industrial. Entretanto, a 
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 André Gunder Frank. A Agricultura Brasileira: Capitalismo E Mito Do Feudalismo - 1964. In: 

STEDILE, Pedro (ORG.) A Questão Agrária No Brasil: O Debate Na Esquerda - 1960-1980. São Paulo. 

Expressão Popular, 2005 
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 Memória Do PCB: Duas Táticas E Uma Mesma Estratégia – Do Manifesto De Agosto De 1950 À 

Declaração De Março De 1958 De Anita Leocádia Prestes, Publicado No Sítio Do Instituto Luiz Carlos 

Prestes www.Ilcp.Org.Br. 
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 PRADO JUNIOR, Caio. A Revolução Brasileira. 7a Ed São Paulo, SP: Brasiliense, 1987. 
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interpretação sobre a realidade histórica do país não encontrou apenas consenso no 

interior do PCB. 

As teses de Alberto Passos Guimarães obtiveram bastante êxito dentro do PCB 

por desenvolver argumentos que defendiam o caráter reformista da revolução 

democrática pecebista. Em um de seus principais livros Quatro séculos de Latifúndio, 

publicado no ano de 1963, o autor procurou elucidar alguns aspectos da crise na 

estrutura agrária do país a partir de uma interpretação histórica sobre o campo brasileiro. 

Guimarães conta a história da estrutura agrária através do caminho que o sistema 

latifundiário percorreu no Brasil. O título sintetiza a posição da qual Alberto Passos 

Guimarães lê a história do campo brasileiro: a partir da predominância do latifúndio em 

todos os momentos da história econômica política e social do país. Para o autor, 

latifúndio é o elemento mais marcante da nossa estrutura agrária e a característica 

principal para a permanência do caráter feudal, colonial e escravista do regime 

econômico. Foram quatro séculos e a permanência quase inesgotável do sistema 

latifundiário brasileiro que conheceu sua formulação, seu apogeu e sua continuada 

decadência. Para o autor, tal sistema foi implantado sobre alicerces tão sólidos que para 

“poder dispor, com sua longevidade o comprova, duma capacidade de resistência” que 

“ocorreu através de mudanças graduais, sem grandes convulsões, nem violentos 

choques entre as forças sociais internas.”
27

 

Para Alberto Passos Guimarães a expansão comercial portuguesa desenvolveu 

no país uma colonização marcada principalmente por interesses de certa “fidalguia” à 

procura de recuperar o poder que estava desagregando com o fim do regime feudal na 

Europa. Certo que esta fidalguia não detinha recursos para estas conquistas, por isso 

fez-se do capital comercial crescente em Portugal o seu maior investidor. Segundo a 

interpretação do autor, o regime colonial foi possibilitado pela união do capital 

comercial, entendido por ele como mercantilista e não capitalista, somada ao 

conhecimento da velha estrutura de repressão e violência que a nobreza decadente sabia 

desenvolver. Assim, como em outras colônias americanas, as metrópoles exportaram 

para estas instituições politicas, jurídicas e econômicas muito mais atrasadas a fim de 

garantir a perpetuação de seu domínio. “A propriedade da terra – acusa Guimarães - era, 
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1989, p. 158. 
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ainda nesse tempo, um cabedal de nobreza. A participação da Ordem de Cristo nos 

frutos da exploração vinha acrescentar aos dons nobiliárquicos a origem mística do 

direito dominial.”
28

 

O centro de seu argumento está na propriedade agrária feudal, o latifúndio, o 

qual subordinou durante quatro séculos todas as demais relações econômicas e sociais 

que vieram a se desenvolver na colônia brasileira, sendo a terra, assim como o 

feudalismo, o principal e mais importante meio de produção econômica da nação. 

O sistema latifundiário guardou, segundo o autor, três características originais: o 

caráter colonial, o caráter escravista, e o caráter feudal. No inicio de sua decadência o 

sistema perde o caráter escravista, mas permanece semicolonial e semifeudal, mesmo 

com todo o avanço industrial e tecnológico vivenciado desde os anos 1930 à década de 

1960.
29

 Os avanços tecnológicos na estrutura agrícola, a modernização de sistemas de 

transportes, a formação de propriedade capitalista da terra, e a introdução de outras 

formas de pagamento da mão-de-obra, consolida a classe camponesa e acelera a crise do 

latifúndio brasileiro, o qual “converteu se num organismo parasitário”, dependente de 

grandes recursos e favores. O sistema latifundiário entra em conflito com todas as 

demais forças econômicas, perde o poder no aparelho do Estado e “se transforma num 

grave obstáculo ao progresso da sociedade brasileira”. 

 

“Acresce que o monopólio da terra, nas condições pré-capitalista de 

nossa agricultura, assegura à classe latifundiária uma força maior do 

que o poderio econômico, uma outra espécie de poder que 

frequentemente supera e sobrevive àquele – o poder extra-econômico. 

[este poder seria uma característica do feudalismo][...] Graças a esse 

tipo de relações coercitivas entre os latifundiários e seus „moradores‟ , 

„agregados‟, „meeiros‟, „colonos‟, „camaradas‟ e mesmo assalariados, 

estendendo-se também aos vizinhos de pequenos e médios recursos, 

alguns milhões de trabalhadores brasileiros vivem, inteiramente ou 

quase inteiramente, à margem de quaisquer garantias legais e 

constitucionais e sujeitos à jurisdição civil ou criminal e ao arbítrio dos 

senhores de terras. Este últimos determinam as condições dos contratos 

de trabalho, as formas de remuneração, os tipos de arrendamento, as 

lavouras e criações permitidas, os preços dos produtos, os horários de 

trabalho, os serviços gratuitos a prestar [...] Todas essas e outras 

relações extra-econômicas derivam do monopólio feudal da terra e 
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correspondem a um tipo de exploração pré-capitalista que consiste em 

coagir os trabalhadores a lavrarem a terra que não lhes pertencem[...]”
30

  

 

Todos estes argumentos de Guimarães foram levantados para defender a 

proposta democrática-burguesa de revolução, na qual se pretende acabar com os 

resquícios feudais e coloniais que tem se traduzido em obstáculo para o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira e tem provocado a dualidade 

desta estrutura, dividindo o que Guimarães chamou de “duas agriculturas”: a de 

exportação, “baseada na propriedade latifundiária, e a agricultura de subsistência, 

baseada na propriedade capitalista e na propriedade camponesa”. 
31

 

A intenção do autor é negar a suposição de que o Brasil iniciou sua formação 

socioeconômica a partir do capitalismo que representaria uma visão conservadora e 

reacionária, assentada em “uma estratégia evolucionista: o desenvolvimento gradual e 

sem reformas”
32

.  Pois, para o autor a situação da agricultura brasileira necessita de uma 

reforma agrária, contra o latifúndio, a favor da distribuição de propriedade de terra para 

os camponeses e ao desenvolvimento amplo da agricultura e da economia nacional.  

Neste mesmo ponto quando Guimarães questiona os defensores do regime 

colonial capitalista: “Se a estrutura agrária sempre teve uma configuração capitalista, 

por que revolucioná-la? Por que reformá-la?”. Parece que o ponto de partida, segundo 

sua interpretação da história do Brasil, foi o regime colonial feudalista com a intensão 

de defender o que ele pretende como ponto de chegada, o capitalismo. O sistema no 

qual não teriam as mesmas contradições vivenciadas pelo suposto regime colonial 

feudalista, o sistema, portanto que deveríamos alcançar.  

Nelson Wernek Sodré também não concorda com a configuração capitalista do 

regime colonial brasileiro. Afirma que este pressuposto era resultado de uma confusão 

entre mercantilismo e capitalismo. Para ele, a realidade mercantilista no tempo das 

expansões marítimas na Europa, foi entendida por alguns estudiosos como expansão do 

capitalismo. Segundo o autor, o capital comercial do período da ocupação da América 

não correspondia com o modo de produção desenvolvido sob o signo de capital 

comercial tempos depois. A história do campo brasileiro, para Sodré, é marcada pela 
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servidão entre outros elementos feudais que foram introduzidos no país na tangente do 

regime escravista. 

 

“Embora tenha contribuído para a transformação que resultou o 

aparecimento do modo capitalista, o capital comercial, como se 

apresentava na época de expansão ultramarina, esteve longe de 

apresentar-se e caracterizar o referido modo de produção. Assim, a 

conclusão é que o Brasil iniciou a sua existência colonial sob modo 

escravista de produção.”
33

. 

 

Ao contrário de Alberto Guimarães que atribui a defesa da compreensão 

capitalista da formação socioeconômica brasileira a interesses políticos contra a reforma 

agrária, Nelson Sodré justifica as novas teses do regime colonial capitalista e escravista 

no processo em que alguns intelectuais levam em consideração os fatos da realidade e 

não somente o exame da legislação que assegurou o processo de colonização do Brasil. 

Legislações que guardam traços feudais assim como parte da classe dominante em 

Portugal no tempo das expansões marítimas, os senhores feudais.  

Os elementos feudais que foram introduzidos no país na tangente do regime 

escravista, com o passar do tempo, passam a ter centralidade no Brasil, segundo Nelson 

Sodré. A decadência da produção escravista e a própria abolição da escravatura, ao não 

alterarem a forma de apropriação da terra, teriam ampliado a dominação feudal no 

campo. Neste sentido, “o fenômeno de transição de vastas áreas antes escravistas a um 

regime caracterizado pela servidão [foi] possível no Brasil pela disponibilidade de 

terras”
34

. Portanto, Nelson Werneck Sodré aponta para a introdução do feudalismo nas 

relações econômicas e sociais no Brasil, que mesmo após a penetração do capitalismo 

os restos feudais e o monopólio da terra vão sendo conservados e “zelosamente 

defendidos”
35

.   

O monopólio da terra somava-se aos ínfimos padrões de vida da enorme 

população rural. Além disso, as mudanças tecnológicas na atividade agrícola geraram 

ainda mais mão-de-obra no campo e na cidade, o que pressionou a baixa remuneração e 
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o baixo padrão de vida de toda a população pobre no Brasil. Este era o quadro que 

configuraria a causa do atraso no campo para os autores aqui mencionados.  

Apenas com a eliminação dos restos feudais que sustentavam este quadro social, 

as forças produtivas poderiam avançar, ou seja, o capitalismo só poderia se desenvolver 

com o fim dos elementos pré-capitalista das relações econômicas e sociais no campo 

brasileiro. Estas ideias foram partilhadas por Alberto Passos Guimarães, Nelson 

Werneck Sodré. Caio Prado Júnior, não endossa as teses de restos feudais, mas 

compartilha com a ideia da necessidade do avanço do capitalismo no campo. Foi o 

grande consenso partilhado por todos do Partido Comunista Brasileiro. Os dissensos de 

forma geral, estavam nas interpretações dos “pormenores” para o alcance desse grande 

consenso. Como, por exemplo, o conceito de latifúndio, que para Alberto Guimarães era 

o símbolo máximo das permanências do feudalismo. Seria para este autor uma espécie 

de misticismo que congelava o latifúndio no Brasil tal qual aconteceu na Europa. Ao 

contrário, desse misticismo de Guimarães, Sodré apontou a existência também de 

latifúndios capitalistas, quando as relações capitalistas de produção foram introduzidas 

nas fazendas de café e na “usina de açúcar”, fazendo com que a experiência do 

latifúndio fosse vivenciada ao mesmo tempo das experiências capitalistas nas relações 

de produção: 

“Na fazenda de café, o senhor é a um tempo latifundiário e capitalista, 

apropriando-se da renda capitalista e da renda pré-capitalista. O colono 

é a um tempo assalariado e servo, porque desprovido dos meios de 

produção, vendendo força de trabalho e, nesse sentido, „livre‟, e 

submetido a formas de exploração feudal, e nesse sentido „servo‟, - é, 

de qualquer forma, semiproletário. Se a renda capitalista tente a superar 

a renda pré-capitalista, os entraves feudais são ainda poderosos. Na 

usina de açúcar, que representa outro tipo de penetração capitalista no 

campo, e tipo superior ao que se registra na fazenda de café, o usineiro é 

um industrial rural, sem deixar de ser latifundiário: aufere o lucro 

industrial e a renda da terra, e esta ainda como renda pré-capitalista. O 

proprietário dos canaviais percebe as duas formas de renda da terra. 

Mas já o fornecedor independente de cana é um capitalista no campo. A 

expansão da usina de açúcar na região do Centro-Sul do país, em 

contradição com as suas limitações na região nordestina, vem freando a 

concentração agrícola-industrial nesta, inclusive por legislação 

restritiva. No algodão, o latifundiário isola-se da terra, dela procurando 

auferir a renda apenas, ao contrário do fazendeiro do café e do açúcar, 

que encarnam a aliança da terra com o capital. Aparece com destaque, 

no caso, o arrendatário, jungido ao proprietário da terra por contrato 

extorsivo, em muitos casos abrangendo a comercialização da safra. A 
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renda do proprietário, no algodão, é toda pré-capitalista, e ele prefere 

sempre alugar a terra e vende-la, e prefere arrendar por prazo curto.”
 36

 

 

Outro elemento de consenso entre Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck 

Sodré é a compreensão dualista do processo de desenvolvimento econômico no país. 

Como já foi colocado acima, Guimarães fala de duas agriculturas, fruto da dualidade 

provocada pelas permanências de resquícios pré-capitalistas que se configuravam 

obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Sobre esta questão, Nelson Werneck Sodré coloca que a dualidade da estrutura 

socioeconômica brasileira é histórica e que os interesses externos deformaram a 

evolução natural da produção agrícola gerando o antagonismo entre a agricultura para 

subsistência e a agricultura para a exportação, a qual absorve maior parte de recursos 

públicos e privados. “Enquanto a primeira padece de uma crise crônica de subprodução, 

a segunda atravessa crises frequentes de superprodução.”
37

 Nelson concorda que a 

estrutura econômica brasileira não se apresenta uniformemente, encontrando zonas de 

grande crescimento econômico e outras onde os resquícios feudais se tornaram entraves 

para o crescimento do Brasil como um todo. Conclui, assim, que se os problemas não 

são iguais as soluções também não seriam, portanto, o meio rural necessitaria de um 

impulso do desenvolvimento capitalista que já estava acontecendo em outros lugares no 

Brasil.   

 Caio Prado Júnior, no interior do Partido Comunista Brasileiro insistia em 

negar que o país apresentava características semifeudais, pois para ele o país era, na 

verdade, capitalista desde suas origens. Mesmo ele, porém, parece apostar na dualidade 

de setores econômicos como um fenômeno contrário ao avanço do capitalismo. Assim 

como aponta o antagonismo entre setores da classe dominante, como a oligarquia e a 

burguesia nacional e progressista. Segundo Caio Prado, esta ultima deveria modernizar 

as estruturas econômicas do país através do avanço da industrialização. Em fins de 

análise o intelectual Caio Prado não avançou em propostas para os problemas vividos 

pelos trabalhadores rurais e urbanos. 
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Uma divergência sobre tal visão dualista do processo econômico pode ser vista 

em Ruy Mauro Marini, intelectual ligado à ORM-POLOP, em Subdesenvolvimento e 

Revolução: 

 

“a primeira consiste em situar o antagonismo nação-imperialismo como 

a contradição principal do processo brasileiro; a segunda, em admitir 

em dualismo estrutural nessa mesma sociedade, que apoiaria o setor 

pré-capitalista ao setor propriamente capitalista. Sua implicação mais 

importante é a ideia de uma frente única formada pelas classes 

interessadas no desenvolvimento, basicamente a burguesia e o 

proletariado, contra o imperialismo e o latifúndio. Seu aspecto mais 

curioso é a união de uma noção antidialética, como a do dualismo 

estrutural, a uma noção paradialética, como seria uma noção de uma 

revolução permanente [...] 

É assim que, baseada em sua concepção da Revolução Brasileira, essa 

esquerda [a esquerda reformista representada pelo PCB] não chega hoje 

a outro resultado que não o de assinalar como saída para crise atual, 

uma volta ao passado”
38

 

  

Segundo Marini, não havia antagonismo entre a burguesia e a antiga oligarquia 

latifundiária e mercantil. Tal visão dualista desconsiderou a própria natureza do 

desenvolvimento capitalista brasileiro, ou seja, não considerou as leis gerais do 

capitalismo, que para gerar o acumulo de riqueza nas mãos de alguns, outros deveriam 

deixar de ganhar. A estrutura agrária voltada para a exportação assentada na 

monocultura, no monopólio da terra e em relações “extra-econômicas” de exploração 

ligados ao campo conduziram o desenvolvimento capitalista brasileiro e a 

industrialização, ao contrario do que pensavam os intelectuais pecebista.   

 

 Voltando a Caio Prado Júnior, encontraremos em 1942, a Formação do 

Brasil Contemporâneo e em 1960 a História Contemporânea do Brasil, nos quais já 

formulava críticas sobre a existência de características feudais e semifeudais na colônia 

brasileira. Inserindo-se em um plano internacional marcadamente capitalista, a colônia 

brasileira seria também capitalista. Contudo foi em 1966 que o autor enfatizou os erros 

teóricos dos defensores da tese feudal. De fato, Caio Prado simbolizou um avanço para 

as teses reformistas de explicação da formação socioeconômica do Brasil, porém ainda 

estava preso à visão de uma suposta burguesia nacional anti-imperialista e nacionalista 

e, a defesa de um camponês que lutava apenas por melhore remuneração. 
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 Em Revolução Brasileira, escrito em 1966, Caio Prado enfatizou os erros 

teóricos dos defensores da tese feudal, apresentando os resultados desta abordagem:  

“Presumiu-se então – simples presunção porque não se fundou ou 

inspirou em nenhuma análise rigorosa e séria dos fatos econômicos, 

sociais e políticos verificados – que, não se encontram naqueles países 

coloniais, semicoloniais ou dependentes [...] um desenvolvimento 

apreciável, eles se encontrariam de acordo com esquema geral adotado, 

em transição do feudalismo para o capitalismo. A sua etapa 

revolucionária seria, portanto, sempre dentro do mesmo esquema 

consagrado, o da revolução „democrático-burguesa‟, segundo o modelo 

leninista relativo à Rússia czarista, também país atrasado, do ponto de 

vista capitalista, e ainda emergindo dos remanescentes do feudalismo 

para o capitalismo. Naquele quadro tão fielmente decalcado sobre 

modelos estranhos e completamente distintos dos países cuja realidade 

se procurava interpretar revolucionariamente, introduziu-se unicamente 

um todo original, isto é, o anti-imperialismo. „Revolução agrária e anti-

imperialista‟: eis o quadro em que se incluiria a conjuntura 

revolucionária desses países. „Antiimperialista‟ porque oposta à 

dominação das grande potenciais „capitalistas‟; „agrária‟ porque se 

tratava de neles superar a etapa „feudal‟ em que, em maior ou menor 

grau, eles ainda se encontravam. Empregava-se mesmo frequentemente, 

como ainda hoje se emprega, em vez da designação da „revolução 

agrária‟, e de „revolução antifeudal‟. Ambas as expressões se 

equivaliam e se usavam indiferentemente. Não se pode assim haver 

dúvidas relativamente ao pensamento do conceito de „revolução 

agrária‟.”
39

 

 

 Segundo Caio Prado não há elementos feudais ou semi-feudais no campo e 

na economia brasileira. O ponto de partida do autor está na integração da sociedade 

brasileira ao capitalismo mundial em sua fase comercial. Caio admite o sistema 

plantation, baseado no latifúndio, na monocultura exportadora e na mão de obra 

escrava. O interessante é que com os mesmo elementos da colonização portuguesa 

analisados por Sodré e Guimarães, Prado apresentou como resultado o caráter capitalista 

das relações socioeconômicas brasileiras, onde não seria possível encontrar resquícios 

feudais e sim escravistas. 

 Ao rebater, em Revolução Brasileira, os argumentos dos defensores da tese 

feudal, Caio Prado destacaria a impossibilidade de compreender a sociedade brasileira 

através dos moldes clássicos europeus. Ao contrário do que acreditava Alberto Passos 

Guimarães e Nelson Werneck Sodré, no país dos anos 1960 não existiam setores 

camponeses submetidos à opressão direta do grande latifundiário, mas sim do 
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capitalismo que utilizando as relações sociais já existentes aperfeiçoa sua forma de 

exploração do trabalhador rural. Para Caio Prado, a massa trabalhadora do campo era 

composta por trabalhadores rurais, e não camponeses presos extra economicamente à 

terra. Neste sentido, a população rural em geral não estava reivindicando a posse da 

terra, e sim a melhoria de suas remunerações.  

 Para o autor, o sistema de parcerias entre colonatos, camponeses e fazendeiros, a 

grosso modo, e a forma de pagamento dos salários dos camponeses eram identificados 

como resquícios escravistas que deveriam ser eliminados.
40

 

 

1.3 A Reforma Agrária 

No final da década de 1950 até 1960, a proposta de superação da crise vivida 

pelo meio rural foi a reforma agrária ditada pela ala nacionalista e progressista, na qual 

se encontrava o PCB, a porção do marxismo oficial no Brasil. Em vários momentos 

Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré remetem-nos à necessidade e 

urgência de mudar as instituições básicas de nossa estrutura agrária, que para eles 

estaria recheada de elementos arcaicos e feudais. Mesmo Caio Prado Júnior, que negava 

a existência de elementos feudais, repetia a necessidade de prosseguir com o avanço das 

forças capitalistas tanto na estrutura agrária como nos demais setores econômicos 

brasileiros.  Para ele, a revolução estaria no processo de modernização das estruturas 

econômicas do país através do avanço da industrialização levada pela “burguesia 

nacional progressista e anti-imperialista”. Para os intelectuais do PCB, a pauta do 

trabalhador continuava sendo o combate ao latifúndio e ao imperialismo que, juntos, 

garantiriam o atraso de setores brasileiros que por sua vez simbolizavam entraves para a 

economia como um todo.  

Na pauta do dia estava uma reforma agrária democrática cujo objetivo 

fundamental seria destruir pela base “um duplo sistema espoliativo e opressivo: romper 

e extirpar, simultaneamente, as relações semicoloniais de dependência com o 

imperialismo e os vínculos semifeudais de subordinação ao poder extraeconômico, 
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político e jurídico” da classe latifundiária. E tudo isso para “libertar as forças produtivas 

e abrir novos caminhos a emancipação econômica ao progresso de nosso país”
41

. 

Essa é a contradição que André Gunder Frank levanta, em 1963 em A 

Agricultura Brasileira: Capitalismo e Mito do Feudalismo, sobre a coexistência de 

elementos coloniais e capitalistas no campo rural no já avançado desenvolvimento 

industrial. Mesmo os marxistas tradicionais que não apoiavam a ideia de fenômenos 

antagônicos, o capitalismo e o feudalismo, no desenvolvimento do capital, como Caio 

Prado Júnior, por vezes, referiam-se à penetração do capitalismo no meio rural como 

um processo interessante de reforma agrária.  

Alguns marxistas acreditaram que tal penetração vem trazendo a racionalização 

da agricultura, a proletarização do camponês e a libertação da economia das correntes 

feudais
42

, como por exemplo Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré. 

Defendiam uma concepção de reforma agrária que participasse do processo de 

penetração da organização capitalista de produção no campo, na qual propunha a 

distribuição de propriedades e não a coletivização destas, ou seja, a manutenção da 

propriedade privada da terra. 

André Gunder Frank, segundo João Stedile, foi o primeiro a fazer uma crítica 

contundente às teses do PCB da existência do feudalismo na agricultura brasileira e da 

América Latina. Portanto, as críticas de André Frank sobre o debate do feudalismo e 

capitalismo na agricultura brasileira podem introduzir nosso segundo capítulo, pois suas 

críticas ao pensamento pecebista se aproximaram das críticas feitas pela Organização 

Revolucionária Marxista-Política Operária: 

 
“Existe notável similaridade, no essencial, entre as análises burguesas e 

as marxistas provenientes da metrópole. Ambas afirmam que a 

sociedade se compõe de dois setores bastante independentes. Um é mais 

moderno, porque percorreu um caminho mais ou menos independente e 

é capitalista; o outro, o setor agrário, atrasa seu próprio progresso e o do 

setor moderno, porque continua sendo feudal. Portanto, o 

desaparecimento da estrutura feudal da agricultura e a introdução ou 

extensão de uma organização capitalista moderna resolverão ao mesmo 

tempo dois problemas: a crise da agricultura e o desenvolvimento da 
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economia nacional. Assim, somente necessitamos mudar algumas 

coisas no setor agrícola, sem desarmar, e muito menos substituir, o 

mecanismo capitalista total. A fácil identificação dos traços feudais e 

capitalistas permitirá realizar essa separação cirúrgica que sanará todo o 

corpo econômico. [...] Uma fonte de equívoco ainda mais significativa 

refere-se à verdadeira natureza do sistema feudal e, o que é mais 

importante, do sistema capitalista. Quaisquer que sejam os tipos de 

relações pessoais existentes em um sistema feudal, o determinante, para 

nosso propósito, é que se trata de um sistema fechado, ou fragilmente 

articulado com o mundo exterior. Um sistema feudal fechado não seria 

incompatível com a suposição – embora não seja necessariamente 

decorrente dela – de que o Brasil e outros países tenham uma 

“sociedade dualista”. Mas essa condição fechada – assim como a 

dualidade – é totalmente incompatível com a realidade passada e 

presente do Brasil. Nenhuma região do Brasil, seguramente nenhuma 

região populosa, forma um sistema fechado, ou sequer historicamente 

isolado. Portanto, nada deste sistema, em seus aspectos mais essenciais, 

pode ser feudal. O Brasil, em seu conjunto, por mais feudais que suas 

características possam parecer, deve sua formação e sua natureza atual à 

expansão e ao desenvolvimento de um único sistema mercantil-

capitalista [...] É importante que busquemos compreender a estrutura 

real do capitalismo e não somente alguns de seus elementos e sintomas. 

O sistema capitalista não deve ser confundido com suas manifestações 

apenas no setor mais desenvolvido – o moderno ou racional ou 

competitivo – da metrópole europeia-estadunidense ou de São Paulo. 

[...] Este sistema capitalista, em todo tempo e lugar – e é de sua natureza 

que assim seja –, produz desenvolvimento e subdesenvolvimento. Um é 

tão produto do sistema “capitalista” como o outro. [...] Chamar 

“capitalista” ao desenvolvimento e atribuir o subdesenvolvimento ao 

“feudalismo” é uma incompreensão séria que conduz aos mais graves 

erros políticos. Se o feudalismo não existe, não pode ser abolido. Se o 

subdesenvolvimento atual e os males atuais da agricultura se devem ao 

capitalismo, dificilmente podem ser sanados “estendendo-se” ainda 

mais o capitalismo. Nesse caso, é o capitalismo e não o feudalismo que 

deve ser abolido. [...]”
43

  

 

 

 

Por fim André Gunder Frank identifica o Partido Comunista Brasileiro e sua 

política de conciliação de classe como o resultado mais desastroso da leitura sobre a 

questão agrária feita pelos seus intelectuais: 

 

 

“O surpreendente é que alguns marxistas confessos, especialmente os 

partidos comunistas da velha guarda, acreditam que toda a burguesia, 

pelo menos a “burguesia nacional”, deseja resolver dessa maneira os 

problemas da agricultura e do imperialismo e, portanto, do 

desenvolvimento nacional, e que a “revolução burguesa”, 

consequentemente, tem de ser realizada e que, nessa tarefa, a burguesia 

deve ser apoiada. Tais marxistas sustentam que a burguesia, na 

realidade, não somente está disposta a fazê-lo, mas possui capacidade 
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para fazê-lo. E se oferecem para ajudá-la, incondicionalmente, a libertar 

a economia nacional subdesenvolvida de seus inadequados setores 

agrícola feudal e internacional imperialista, acusando de aventureiro, 

divisionista ou revisionista-reacionário todo aquele que não se une a 

essa frente. Essa política desastrosa parecerá menos surpreendente se 

reconhecermos que deriva de uma teoria e de uma análise totalmente 

não marxistas, pois admitem dois e até três setores autônomos, de 

criação independente ou separada, suscetíveis de serem destruídos 

separadamente.”
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Idem Ibidem, p 60. 



37 

 

CAPÍTULO II 

Política Operária: o contexto político e a questão agrária. 

 

Esta cova em que estás com palmos medida 

É a conta menor que tiraste em vida 

É a conta menor que tiraste em vida 

É de bom tamanho nem largo nem fundo 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

Não é cova grande, é cova medida 

É a terra que querias ver dividida 

É a terra que querias ver dividida. 
Funeral de Um Lavrador, Chico Buarque 

 

 Conhecida pelas críticas ao Partido Comunista Brasileiro, a POLOP é destacada 

na literatura marxista pela inovação em sua leitura sobre a realidade brasileira. Suas 

formulações teóricas geraram forte adesão de setores críticos a linha política do PCB. 

Suas análises e propaganda política aglutinaram e orientaram muitos que comungavam 

com o marxismo. O historiador Marcelo Badaró Mattos é um dos que apontam a 

influência das elaborações teóricas sobre importante geração de intelectuais a partir da 

década de 1960
45

. O caráter inovador do marxismo da POLOP foi ressaltado também 

por Daniel Aarão e Jair de Sá quando situaram a organização como ponto de partida de 

um ramo novo na história das esquerdas
46

. A leitura das fontes nos mostra que a 

organização compreendia o lugar de onde falava, seria a matriz de um novo ramo das 

esquerdas ou a "Nova Esquerda”.
47

  

Decerto a primeira constatação diante da documentação da POLOP é de que o 

grupo deixou muitos registros sobre suas discussões, análises e linha política. Publicou 

diversos periódicos: jornais, revistas e boletins; entre outros materiais: cartas e 
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informes, textos em geral que serviram ao debate interno sobre variados temas. Nos 

jornais e revistas quase sempre encontramos análises da realidade política da Argélia, da 

Argentina, do Chile, de Cuba, dentre outros países da América Latina e do mundo 

socialista. Os estudos da PO contribuíram, posteriormente, para a construção da história 

do movimento dos trabalhadores e para formulações teóricas acerca do desenvolvimento 

econômico do país.  

 O esforço pela elaboração de uma ação marxista embasada na nossa realidade 

deixou heranças. A POLOP fez leituras conjunturais que juntamente com uma 

apropriação diferenciada do marxismo desafiam e interessam intelectuais nos dias de 

hoje. De forma geral, a riqueza das interpretações da realidade brasileira feita pela 

organização é um legado importante não apenas para os que defendem a atualidade do 

pensamento marxista e os dilemas vividos pelo movimento dos trabalhadores, mas para 

historiadores e/ou pesquisadores que experimentam ver através destas janelas o cenário 

sóciopolítico em que a POLOP esteve inserida. 

 

 

2.1 Contexto Político 

 Nos documentos e nos textos de propaganda política da organização aqui 

estudada é sensível o tom aguerrido, denunciando a política conservadora de grupos do 

campo político do país. Ao mesmo tempo, reconhece a contribuição daqueles que 

fizeram parte do movimento dos trabalhadores ao longo do tempo.  

 No editorial Primeiro de Maio do Jornal Política Operária
48

, datado de maio de 

1962 é possível perceber a POLOP falar do seu lugar no campo da esquerda marxista. 

Assim como podemos perceber a compreensão da  organização sobre o movimento dos 

trabalhadores: 

 

 

“A história do Primeiro de Maio no Brasil é espelho fiel da evolução e do 

comportamento do nosso movimento operário, trazido, em fins do século 

passado, por imigrantes espanhóis e italianos juntamente com a bandeira 

vermelha e a "Internacional", como expressão de luta do movimento 

operário mundial, o dia internacional do trabalho tomou pé nas colônias 
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estrangeiras de São Paulo e Santos, não demorando, porém, assim 

naturalizar e a ganhar as praças publicas. Tanto nessa primeira fase do 

movimento operário brasileiro, em que os sindicatos preencheram em parte 

o papel dos partidos políticos ainda inexistentes e que se desenrolou 

principalmente sob a ideologia do anarquismo, como naquele que seguiu à 

fundação do Partido Comunista e estendeu-se aproximadamente até a 

revolução de 1930, o Primeiro de Maio, conservou seu caráter de 

manifestação de luta contra a sociedade exploradora. O Estado Novo 

oficializou-se.[...] Getúlio Vargas, logrou retirar ao Dia do Trabalho seu 

cunho revolucionário. Por muito tempo não se conheceram dele senão os 

desfiles oficiais, os jogos de futebol e os discussões paternalistas do chefe 

da Nação. [...] Em 1945 - quando desmoronou o Estado Novo - e nos anos 

subseqüentes, sobrevieram manifestações do Primeiro de Maio que 

surpreenderam os velhos revolucionários da primeira geração. Irrompia no 

cenário político uma massa operária combativa e radicalizada que, embora 

carente de experiência de luta, não hesitou em se lançar numa série de 

greves econômicas e políticas. Houve casos de consciência internacionalista 

realmente notáveis como os dos doqueiros que durante semanas, 

enfrentaram ocupação militar dos portos por se recusarem a carregar navios 

de Franco. Esse movimento prometedor foi, porém, golpeado por trás antes 

de se haver consolidado. A esquerda oficial, já, então, escolhera seus 

rumos: legalizada, pregou uma política de sacrifícios, de "apertar o cinto", 

de colaboração de classe, com a burguesia nacionalista. O sacrifício das 

aspirações das massas refletiu, inevitavelmente, nas comemorações do 

Primeiro de Maio, que declinaram de ano para ano, chegando a ser 

realizadas juntamente com organismos patronais [...]” (sic)
49

 
 

 

 

 Nesse texto foram destacados eventos que a organização considerava 

importantes na história do movimento dos operários. Para ela o movimento operário 

começa com a chegada dos imigrantes europeus “com a bandeira vermelha e a 

Internacional”. Outro elemento que recebeu destaque foi o surgimento do Partido 

Comunista Brasileiro, tido como grande organização dos trabalhadores nos seus 

primeiros anos de vida. Este dado demonstra o quanto a POLOP considera relevante o 

PCB, tanto para o movimento do proletariado, como para a própria organização que se 

apresenta como alternativa à "esquerda oficial".  

O PCB foi fundado em 1922, sob o nome Partido Comunista do Brasil. A 

mudança de nomenclatura acontece em 1961 quando passa a ser Partido Comunista 

Brasileiro
50

. O PCB foi a expressão mais forte no Brasil das resoluções dos congressos 
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da Internacional Comunista. Sua história é marcada por longos períodos na ilegalidade, 

por rachas e alianças com os diversos setores da sociedade brasileira. Reivindica-se de 

esquerda e em sua bandeira há desenhado o cruzamento entre uma foice e um martelo, o 

símbolo internacional da Revolução de 1917, o que significa sua ligação com a URSS e 

a Internacional Comunista. 

 Quando no editorial Primeiro de Maio a POLOP relata o golpe que “os 

movimentos prometedores” receberam do PCB, certamente, se refere ao momento após 

a deposição de Getúlio Vargas. Contraditoriamente, o partido já legalizado reagiu contra 

as ondas grevistas e mobilizações populares, dando ordens para os grevistas de 1946 

apertarem os cintos. Desde o ano de 1945 é apresentada como linha política do PCB a 

"União Nacional". Configurou um "apelo" a "todos juntos" "para dirigir a nossa pátria 

pelo caminho do progresso".
51

 

 O editorial trazido para análise termina caracterizando o momento de ebulição 

política vivido pelo país na década de 1960, a dificuldade de atuação do PCB, diante dos 

crescentes questionamentos da esquerda: 

  

[...] Hoje, atingimos um ponto crítico. A política de colaboração de classe 

dá mostras evidentes de estar chegando a um beco sem saída. 

Simultaneamente, sobre influência da revolução cubana e de sua própria 

experiência - sobretudo a que foi colhida a partir de agosto - o 

proletariado passa a procurar novos caminhos. A recusa das 

confederações, cindidas em programar manifestações juntas com os 

patrões. O reformismo começa a tornar-se mais cauteloso. Sinal dos 

tempos é também o fato de, pela primeira vez, o dia Internacional do 

Trabalho, ser este ano, comemorado no campo. Na Paraíba, as Ligas 

Camponeses saíram as ruas juntando o nome de João Pedro Teixeira à 

galeria dos mártires de Chicago. As posições objetivas do proletariado 

brasileiro são, atualmente, incomparavelmente mais fortes do que o eram 

no principio do século, e vão sendo reforçadas, dia dia, com o despertar 

do campo. O que impõe, agora, é devolver à classe operária, em nível 

mais alto o espírito revolucionário, que animava na aurora do seu 

movimento. É esta a premissa para um Primeiro de Maio da vitória."
52
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Outro elemento que podemos perceber nesse trecho do editorial, é a presença 

do movimento dos camponeses. De fato, o dia Internacional do Trabalho ser 

comemorado no campo no ano de 1962 era um sinal da popularização do debate da 

questão agrária nesta época. É quando o movimento das “ligas camponesas transborda o 

nordeste”, e a luta pela reforma agrária ganha uma abrangência maior.
53

  

Em outros documentos a POLOP descreveu momentos de choques e 

"polarização das forças políticas da esquerda e da direita e em detrimento dos partidos 

de centro” 
54

, mais especificamente após a renuncia de Jânio Quadros, o "Governo mais 

burguês que o Brasil já teve”
55

. A organização alertou para um possível golpe da direita 

em 1961, o qual sofreu recuo devido às articulações de setores menos reacionários da 

classe dominante, como Brizola no Rio Grande do Sul atuando junto com o III 

Exército.
56

  

 Jânio Quadro era a bola populista da vez, ou seja, a expressão do paternalismo 

no cenário político daqueles anos. Seria, portanto, a proposta burguesa para acalmar os 

ânimos sociais diante da crise inflacionária provocada pela industrialização e inserção 

do capital norte americano nos centros industriais brasileiros, durante o governo de 

Juscelino Kubitschek. 

 Em 1962, suscitada pela renúncia de Jânio Quadros, o Brasil encarou uma crise 

política, reflexos tanto do acirramento entre os blocos econômicos na América Latina 

após a Revolução Cubana, como reflexo das disputas entre setores das classes 

dominante nacionais. O primeiro número da revista Política Operária publicado em 

Janeiro de 1962 trouxe vários textos que descrevem as muitas lutas políticas no Brasil
57

. 

Desde a visita do Presidente Kennedy em 1961 que procurou impor as “diretrizes norte-

americanas sobre a questão cubana”; às investidas da burguesia europeia no país; o 

Congressos dos Camponeses e a luta entre o parlamentarismo e presidencialismo.   
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Vivíamos o agravamento das disputas da Guerra Fria entre os blocos de países. 

"Tendo inicio com uma ofensiva generalizada contra a URSS, seguida por um 

endurecimento desta e do movimento comunistas internacional. Após 1948, muitos 

países comunistas foram colocados na ilegalidade."
58

. O mundo capitalista sob total 

hegemonia dos Estados Unidos, investiu massivamente na caça aos comunistas na 

América Latina, contra as investidas do bloco socialista capitaneado pela China. Outros 

acontecimentos dentro do mundo socialista produziram uma onda de questionamentos 

em todos os setores da esquerda marxista.
59

 

 Os frutíferos debates ocorridos neste campo político vieram acompanhado pelos 

muitos rachas e reagrupamentos. Grande parte das organizações que surgiram na década 

de 1960 foram dissidência do PCB, e a POLOP catalisou boa parte das lutas contra as 

proposições pecebistas. 

 Segundo Ruy Mauro Marini, o grande movimento do campo da esquerda 

brasileira era reflexo do contexto de radicalização do movimento das massas, 

agravando-se com a crise de agosto de 1961:  

 

 

“O movimento de esquerda - que se dividia, até 1960, ente o Partido 

Comunista e a ala esquerda nacionalista – sofreu várias rupturas desde 

1961. Em janeiro desse ano, consistiu-se a Organização Revolucionária 

Marxista – mais conhecida como Polop, em virtude de seu órgão de 

divulgação Política Operária -, que se propôs a restabelecer o caráter 

revolucionário do marxismo-leninismo que era traído pelo PCB. Essa 

ruptura do monopólio marxista, até então nas mãos do PCB (à exceção 

da reduzida fração trotskista), era apenas um sinal: em 1962, deu-se o 

racha interno do Partido Comunista brasileiro – entre sua direção e um 

grupo do Comitê Central – e os dissidentes constituíram um partido 

independente: o Partido Comunista do Brasil, tendo como porta-voz o 

jornal Classe Operária. [...] Surge finalmente, a Ação Popular, 

iniciativa dos católicos de esquerda, que tem como porta-voz o jornal 

Brasil Urgente. Essa proliferação de organizações se completa com as 

correntes formadas ao redor de líderes populares, como Leonel Brizola 

e Miguel Arraes, governador de Pernambuco, e se encontram na direção 

da Frente de Mobilização Popular, no Rio de Janeiro, que também reúne 

os principais organismos de massas, como o Comando Geral dos 
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Trabalhadores – CGT, o Comando Geral dos Sargentos, a União 

Nacional dos Estudantes, a Confederação dos Trabalhadores Agrícolas 

e a Associação dos Marinheiros. Neste parlamento das esquerdas, o 

setor radical se opõe com uma força casa vez maior à ala reformista, 

encabeçada pelo PCB, no que de refere à posição que se deve ser 

assumida frente ao governo.”
 60

 

 

 

 

2.2 POLOP X PCB 

 

Como já foi dito, a repercussão da POLOP se localiza na elaboradas críticas que 

fez ao PCB. Em quase todos os documentos lidos da POLOP o partido e/ou a 

caracterização de suas proposições é mencionada, ou melhor, é radicalmente criticada. 

A organização Política Operária propõe determinada linha política
61

, a partir da crítica à 

linha de seu opositor mais próximo, o PCB. Agrupados por se afirmarem 

revolucionários marxistas em defesa da classe trabalhadora, mas distantes pelas 

concepções de luta para tal classe.  

 As proposições de ação e propaganda são delineadas pela concepção da 

revolução que os grupos marxistas elaboram diante de suas leituras sobre a realidade de 

onde atuam. As propostas de alianças para a conquista da revolução democrático-

burguesa aparecem repetidamente na propaganda política feita pelo grupo POLOP. 

Como se a organização utilizasse o PCB e a política que ele representa para apresentar 

sua missão, sua concepção de revolução e consequentemente sua leitura histórica da 

realidade rural brasileira. 

A leitura das fontes possibilitou perceber a estratégia da POLOP, quando ela 

localiza suas ideias ao identificar e criticar as ideias da velha e majoritária expressão da 

esquerda marxista. As táticas e estratégicas de luta da classe trabalhadora brasileira 

pensada pela ORM-PO nascem como negação às táticas de luta do PCB, tornando assim 

impossível falar de uma sem falar da outra. Paralelo este que possibilitou uma narrativa 

mais compreensível da trajetória do objeto deste trabalho, negando o caminho tomado 

pelo PCB.  

                                                 
60

 MARINI, Ruy Mauro. Subdesenvolvimento e revolução. Florianópolis: Insular, 2012, p. 100. 
61

 Linha política, para esse trabalho, pode ser entendida como uma orientação tática e ideológica para ser 

divulgada e seguida pelos membros de determinada organização/partido. Seria um conjunto de 

concepções de luta e objetivos a serem conquistados.  



44 

 

 O texto Luiz Carlos Preste e Seus Aliados assinado por Erico Mendes - Eric 

Sachs, publicado na Revista Movimento Socialista, pode ser citado como exemplo. 

Sachs, o maior articulador e teórico da organização, pretendeu fundamentar a crítica 

sobre a política de colaboração de classe através da análise das revisões políticas do 

PCB. Ele demonstrou que a "Frente Única Nacionalista e Democrática", proposta pela 

Declaração Sobre a Política do Partido Comunista no Brasil em março de 1958, "não é 

tão inédita como seus autores pretendem fazer crer" e "a velha e a nova [linha política], 

só se distinguem por certa mudança de vocabulário". 

 Marcado por uma ácida e detalhada crítica, Eric Sachs descreveu o que seria o 

grupo de Prestes e seus aliados, ao passo que denunciava a "habitual profissão de fé 

pacifista" em diversos momentos da história do Partido Comunista: 

 

"Não é esse o sentido do marxismo e de modo algum desejamos repetir o 

dogmatismo barato do PC, em 1945, que justificara a sua luta "pela 

Constituinte com Getúlio" com o argumento de que os bolcheviques também 

lutaram pela Constituinte. [...] A situação de 1848 na Alemanha e a de 1905 

na Rússia requereram táticas bastantes diferentes. O que a atitude dos 

revolucionários nos dois países tinha em comum, entretanto, eram os 

princípios de luta, o método marxista, isto é, a análise materialista das forças 

sociais. [...] Nunca agiu como marxista no cenário nacional, nem em 1930, 

quando se refugiou num abstencionismo sectário, nem em 1935, como 

promotor de uma "quartelada" pequeno-burguês, nem em 1945, quando, com 

sua "União Nacional" [...] Confunde ele marxismo e leninismo com uma 

estratégia de mero apoio à política externa da União Soviética... Pequeno 

Burguês, contenta-se em afirmar que a revolução não é socialista ainda, 

justificando assim a total renuncia à luta de caráter socialista. [...] O que 

resta é um tenente envelhecido, que procura adaptar-se às novas condições 

de um Brasil em industrialização."
62

 

 

 

Por fim, Eric Sachs apresentou os objetivos do grupo político que fez parte: 

 

"Apesar de toda ação nefasta do pelego-comunismo o processo espontâneo 

de formação de uma classe operária "para si" nunca parou. [...] mas até agora 

faltou um partido marxista, que pudesse tornar consciente essa mudança. O 

PC, como está, evidentemente não dá mais para isso. Formado à semelhança 

do seu Senhor, educado há 25 anos numa mentalidade "aliancista", os 

conflitos sociais o assustam. Nessa luta o proletariado fica frequentemente 

sozinho, contra a sociedade burguesa, e isso contradiz o dogma prestista de 

colaboração de classe. [...] Quem quiser que fique com a nossa "burguesia 

nacionalista", com os "setores da latifundiários que possuem contradições 
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com o imperialismo norte americano" e com os mitos do passado. Nosso 

objetivo é o proletariado brasileiro, o mais numeroso do país mais 

industrializado da América Latina. Quando este jovem gigante aprender a 

andar sozinho, suas colunas abalarão o Continente e o próprio baluarte do 

imperialismo; cabe a ele hastear a bandeira vermelha sobre o Cruzeiro do 

Sul."
63

 

 

  

É importante destacar nesse momento a visão sobre as problemáticas da origem 

da organização da atividade agrária e a crise da economia brasileira de Eric Sachs. Ao 

negar as alianças com a burguesia e os setores dominantes do campo que possuem 

contradição com o imperialismo, o autor, nega os “mitos do passado”, certamente, do 

passado supostamente feudal com setores que se opunha ao desenvolvimento da 

economia nacional. Nega o feudalismo, pois é sobre a existência dele que se guardam os 

argumentos para as alianças com setores da classe dominante proposta pelo PCB. 

A POLOP disputa com o PCB a direção política e ideológica da classe operária, 

assim como muitos outros grupos da época, do PTB à Igreja. Sob a negação a POLOP 

desenvolveu uma análise da formação socioeconômica do Brasil e um projeto político 

para a classe portadora da esperança socialista. Segundo a POLOP apenas a classe 

trabalhadora poderia hastear a verdadeira bandeira vermelha. O vermelho que 

defendesse o caráter socialista em todas as etapas da revolução. Seria para ela a única 

solução para o conflito de classes no Brasil e para as crises da nossa economia nacional.  

Já que é mais nítido o amadurecimento teórico e prático da POLOP diante dos 

posicionamentos e atuação de seu maior opositor direto, é preciso conhecer alianças que 

o PCB fez durante a sua história, o ponto nevrálgico da crítica polopista, antes de nos 

aprofundar na leitura histórica do meio rural feita pela POLOP. 

 

 

2.2.1 A Questão das Alianças. 

O Partido Comunista Brasileiro é acusado de não mover forças contra o controle 

por parte do Ministério do Trabalho dos sindicatos dos trabalhadores. E no cair das 

luzes do Estado Novo que o partido estabeleceu forte aliança com Getúlio Vargas 
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dentro da Aliança Nacional Libertadora, profetizando a revolução burguesa, 

nacionalista e pacifista, abandonou o caráter socialista da revolução. 

Edgar Carone, na coletânea de documentos do PCB, acentua que desde os anos 

de 1920, o partido seguiu a estratégia da revolução democrático-burguesa recomendada 

pela Internacional Comunista para os países classificados como coloniais ou semi-

coloniais. Segundo a estratégia adotada pela IC, a revolução seria feita em etapas, 

apenas na segunda fase a revolução no Brasil teríamos a etapa socialista, deixando a 

primeira para “a revolução agrária e anti-imperialista”
64

.  

A adoção ou, mais precisamente, a cópia dos modelos exportados pela 

Internacional Comunista aos países também receberam duras críticas da POLOP
65

. 

Segundo esta, a reprodução do dogmatismo da IC não condizia com a “análise 

materialista das forças sociais”, ou seja, “O PC, sob liderança de Prestes, entrementes, já 

tinha deixado de ser um partido marxista”
66

 por não utilizar corretamente o método 

revolucionário marxista quando, declaradamente, tentava encerrar a contradição entre o 

proletariado e a burguesia na sociedade brasileira.  

Encontramos em 1945 Luiz Carlos Prestes pregando a União Nacional, 

exaltando Getúlio Vargas, defendendo parlamento democrático e a indústria nacional, 

em comício para os operários do Rio no Estágio de São Januário:  

“Brasileiros! Trabalhadores! Companheiros e companheiras!  

Depois de tantos anos de prisão e isolamento bem podeis imaginar a 

satisfação com que vos dirijo a palavra. Falo na qualidade de membro 

e dirigente do único partido político verdadeiramente nacional que já 

existiu a existe em nossa terra. Sabeis, cariocas e brasileiros, que sou 

comunista. O Partido Comunista do Brasil é o meu partido. Foi ele o 

organizador e dirigente do glorioso movimento da Aliança Nacional 

Libertadora – frente única dos patriotas e democratas que em todo o 

Brasil se uniram para impedir a fascistização de nossa terra. Na luta 

cruenta e desigual caímos lutando, mas, como já prevíamos e sempre 

acontece quando se procede com sinceridade e honestidade, o que em 

                                                 

64
 CARONE, Edgard. O PCB – 1920-1943. Vol.I. São Paulo: Difel, 1982. 

65
 Sobre esta questão Anita Leocádia Prestes descreve: “A definição do caráter democrático-burguês da 

revolução brasileira (da mesma forma que da revolução na maioria das nações latino-americanas, segundo 

os documentos da IC) refletia o mimetismo vigente entre os comunistas da época. Tratava-se da cópia das 

teses formuladas por Lênin sobre a Rússia czarista e o caráter da revolução nesse país”. Memória do 

PCB: Duas táticas e uma mesma Estratégia – Do Manifesto de Agosto de 1950 à Declaração de Março 

de 1958 de Anita Leocádia Prestes, publicado no sítio do Instituto Luiz Carlos Prestes www.ilcp.org.br. 
66

 Luiz Carlos Preste e Seus Aliados assinado por Erico Mendes - Eric Sachs, publicado na Revista 

Movimento Socialista, Ano I, Nº2, em 1º de dezembro de 1959, no Rio de Janeiro. 



47 

 

1935 parecia ser uma derrota esmagadora foi de fato a vitória que 

agora festejamos. [...] É este justamente o programa de União 

Nacional que pregamos e pelo qual lutamos desde a agressão nazista 

ao nosso povo, desde que com o ataque de Hitler à União Soviética 

teve início a grande guerra pela libertação e independência dos povos. 

[...]
67

Este o apelo que em nome do Partido Comunista dirijo ao nosso 

povo e ao governo, aos dirigentes sindicais, operários e patrões, aos 

nossos intelectuais, aos chefes militares, assim como aos dirigentes 

de todas as correntes e partidos políticos, aos dois homens dignos que 

já se candidataram à Presidência da República, a todos os homens de 

responsabilidade, enfim. A União Nacional é possível. Existem em 

nossa terra todas as condições objetivas para sua realização. Unamo-

nos, pois! A desordem e a desunião só interessam ao fascismo, aos 

remanescentes da quinta coluna no país e aos agentes do capital 

estrangeiro mais reacionário, aos agentes do isolacionismo americano 

e do muniquismo inglês, inimigos todos da democracia e do nosso 

povo. A união ou o caos; a democracia ou a desordem; o 

desenvolvimento pacífico ou a guerra civil - são os dilemas que 

defrontamos. Nós, comunistas, não vacilamos. Já escolhemos há 

muito o nosso caminho – união, democracia, desenvolvimento 

pacífico – é o melhor caminho, é o que indicamos ao nosso povo.  

Viva a unidade de todo o povo, organizado em seus comitês 

democráticos! Viva a união dos povos amantes da paz e da 

Democracia! Viva a solidariedade dos povos americanos!  

Viva a nossa gloriosa Força Expedicionária! Viva a força das Nações 

Unidas! Viva o Exército Vermelho e o guia genial dos povos 

soviéticos, o Marechal Stalin!  

Viva o Brasil democrata e progressista! 
68

 

 

O PCB pregou aliança com os trabalhistas, pedindo para os trabalhadores 

desistirem das greves e apertarem os cintos; impedindo a formação de chapas 

independentes de camponeses pobres; formando frentes com latifundiários, enquanto 

falava em reforma agrária; opondo-se a campanhas pela libertação dos sindicatos da 
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tutela do Ministério do Trabalho. Eric Sachs aponta estes como os fatores para o 

isolamento do partido da classe trabalhadora desde 1930, “tornando-se uma seita de 

composição pequeno-burguesa”
69

.  

Segundo o autor, em 1950, quando o partido volta à ilegalidade, faz um balanço 

da situação e tenta reagir “com métodos duvidosos, como foi o caso do Manifesto de 

Agosto”
70

. Segundo Anita Prestes, este manifesto seria a guinada à esquerda, “seria a 

expressão de um compromisso dos comunistas brasileiros com a revolução, de uma 

declarada determinação de recorrer às armas para derrubar os governos de tradição 

nacional”
71

. Para Eric seria “a reedição da frente pelego-comunista, pretendendo-se 

vender mais uma vez a classe operária em troca de uma aliança – desta vez à burguesia 

nacionalista”.  

Anita Leocádia Prestes reconheceu que o Partido Comunista era apenas um 

partido progressista que ficou a reboque dos políticos da burguesia. Anita Prestes afirma 

que no debate público da questão nacional, a tendência nacionalista crescente depois da 

República Velha, passa a englobar as outras questões. A autora justifica a participação 

dos comunistas na Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente formada por setores 

nacionalistas que objetivava lutar contra o fascismo no Brasil falando de reforma agrária 

e amparo aos pequenos e médios proprietários: 

“No que se refere ao papel da ANL, pode-se dizer que „num período de 

intensa polarização política no cenário mundial, diante do avanço do 

fascismo em nível internacional e do integralismo em âmbito nacional‟, a 

ANL „ajudou a formar, no Brasil, uma consciência antifacista, anti-

imperialista e antilatifundista”
72

 

 

A aliança trabalhista-comunista, que durante os anos da atuação pecebista se 

vestiu de nacionalista-comunista e/ou progressista-comunistas, foi fundamental para a 

política governamental de Kubitscheck. Os comunistas apoiaram as políticas de 

desenvolvimento aplicadas pelos governos nas décadas de 1950 até vésperas do golpe 
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de abril de 1964, pois o PCB acreditava na urgência de um desenvolvimento econômico 

nos moldes capitalistas para limpar do Brasil os resquícios coloniais. 

Segundo Ruy Mauro Marini, militante da ORM-PO, Caio Prado Junior, o 

intelectual ligado ao PCB citado no primeiro capítulo, na década de 1960 publicou 

alguns livros revisando teses do partido, nestas permanecia recomendando:  

 

“modéstia às „forças trabalhadores e de esquerda‟, as quais deveriam 

atuar „sem sectarismos, sem pressões utópicas, sem ânsias de 

conquistar posições de mando‟ (p. 294). No mesmo sentido, enfatiza o 

papel a ser desempenhado pela iniciativa privada no marco de 

desenvolvimento nacional planificado”
73

  

 

Caio Prado fez uma análise crítica da tese do caráter democrático burguês, 

antifeudal e antiimperialista do processo revolucionário nacional, quando ressaltou o 

caráter capitalista das relações internas e externas brasileiras desde a colonização 

portuguesa. Concluindo que as distorções do capitalismo nacional não significavam 

vestígios feudais e sim escravistas. Contudo, para Ruy Mauro Marini, a contribuição do 

autor ainda estava muito distante dos estudos da POLOP. Ruy Mauro Marini, acusa o 

PCB de corresponder à ideologia burguesa, e constatou a ausência deste elemento na 

crítica ao PCB desenvolvida por Caio Prado Júnior.   

“Essas insuficiências já haviam sido percebidas nos ataques do autor 

aos erros da teoria revolucionária vigente, interpretada apenas como 

desvio de ordem subjetiva, efeito do prestígio estalinista, deficiência 

teórica, e não como o resultado das classes que participaram 

efetivamente em sua elaboração. O livro não faz sequer referência à 

pequena burguesia e ao papel desempenhado na constituição do Partido 

Comunista Brasileiro, bem como a conformação de sua ideologia. 

Mesmo quando se refere à penetração da ideologia burguesa no partido, 

Caio Prado o faz através de uma categoria duvidosa – a do “capitalismo 

burocrático” – que é deficiente por sua própria formulação, posto que se 

expressaria melhor como “burguesia burocrática”, e que não explica os 

enfrentamentos travados entre os grupos dominantes pelo controle do 

aparelho estatal. Deve-se reconhecer, neste particular, que tais 

enfrentamentos são explicados muito mais pelos conflitos entre a 

agricultura e a indústria, e pelos que emergem dentro do próprio setor 

industrial pela diferenciação de camadas tendentes a uma crescente 
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diferenciação, bem como por enfrentamentos específicos com os 

interesses de grupos estrangeiros.” 
74

 

 

2.2.2 Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo 

Para o grupo Política Operária, as condições objetivas do Brasil da década 1960 

e o avanço da situação de dependência econômica no país exigiam a denúncia da 

política de colaboração de classes encampada pelo reformismo e nacionalismo, “que 

atrela os trabalhadores ao carro da burguesia, submete-os sem defesa à opressão do 

Estado latifundiário-burguês”
75

.  

A aliança mais adequada para os operários seriam os camponeses, “as classes 

exploradas em todo o país”.  A Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo 

proposta pela organização deveria lutar contra o regime do capital nacional e 

estrangeiro, abrindo as portas para a construção do “Governo Revolucionário dos 

Trabalhadores”
76

. A Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo é defendida 

como estratégia política dos operários desde os primeiros boletins da organização. Por 

uma Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo foi o título da reportagem 

de capa da revista Política Operária de 1º de janeiro de 1962.  

A Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo também ocupou 

páginas das Resoluções do II Congresso da POLOP – 1963 Diretrizes para uma 

Política Operária: 

 

 

“Somente tal frente de classe tem condição para levar a efeito uma luta 

conseqüente contra o regime em que se apóiam os representantes do 

capital nacional e estrangeiro a que se submetem as massas, e para 

substituí-lo por um Governo Revolucionário dos Trabalhadores (...) é 

necessário que se contraponha à política de exploração das classes 

dominantes, uma política operária independente, sob cuja bandeira virão 

alinha-se todas as classes oprimidas, a fim de lançar as bases de um 

Brasil Socialista. Uma política operária para o Brasil -  esta é a tarefa 

que a esquerda está, nesse momento, chamada a realizar e que impõe, 

para seu exercício, um Partido Revolucionário capaz de efetivá-la.”
77
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 Contudo a construção da Frente de Trabalhadores da Cidade e do Campo não 

se daria imediatamente. A POLOP não acreditava que seria uma tarefa possível para 

desenvolver sozinha. Diante da estratégia política para a revolução socialista já descrita, 

a organização conclamava “os fiéis da tradição revolucionária do marxismo-

leninismo”
78

 para a construção de uma Frente de Esquerda Revolucionária. 

 No já citado Uma Política Operária Para o Brasil, Marini termina o texto 

explicando em que momento da luta pela revolução socialista as novas esquerdas se 

encontravam. Nesse mesmo texto Marini acusa o PCB de confundir os brasileiros quando se 

coloca solidário ao governo de Goulart, fazendo entender este como um governo de esquerda: 

 

“O porquê de uma política operária. O problema que se coloca, pois, 

neste momento, para a esquerda é o de fazer sentir como força 

independente no país. E o de marcar a distancia que a separa do governo 

burguês do Sr. João Goulart, e oferecer às massas uma perspectiva 

própria. [...] Os problemas do custo de vida, da liquidação da opressão 

latifundiária, da luta antiimperialista tem de ser enfrentados a partir do 

ponto de vista da classe operária. Somente assim terá a esquerda 

possibilidade de barrar as manobras com que tentam envolver a classe 

operária, de um lado os políticos populistas burgueses, como João 

Goulart ou Juscelino Kubitchek, de outro os porta vozes da reação 

latifundiária, como o Sr. Carlos Lacerda. Há que decidir-se, e agora. 

Nos quadros de uma frente única de esquerda, que marque posição no 

movimento de massas e desenvolva uma tática revolucionária, de 

assalto ao poder latifundiário-burguês, estaremos oferecendo às classes 

trabalhadores do país uma resposta às questões que elas começam 

dolorosamente a colocar. E estaremos abrindo o caminho para a 

revolução socialista no Brasil.”
79

 

 

  

 Neste mesmo número a revista Política Operária faz referência à repercussão 

positiva do documento Por Uma Frente de Esquerda Revolucionária distribuído 

separadamente e publicado na revista em numero anterior.  

 Tal documento sistematizou as prioridades de luta para a esquerda 

revolucionária, e a relação íntima da burguesia com o imperialismo, a qual o setor 
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reformista se recusava a enxergar, sob a tese de uma suposta burguesia nacional de 

caráter antiimperialista: 

 

 

“2. Enquanto modificam os métodos de exploração a que submetem os 

trabalhadores, a burguesia e seu governo dão mais um passo para atrelar 

a nação ao imperialismo norte-americano. Não lhes basta ceder às 

imposições extorsivas de Washington, como no caso da encampação 

das concessionárias de energia elétrica. Vão mais longe: querem, ao 

preço de alguns dólares e de pesadas concessões, tornar o Brasil ainda 

mais dependente da alta finança norte americana e do Fundo Monetário 

Internacional. Neste sentido, mendigam reescalonamentos e novos 

empréstimos, assim como humilhantes favores desse cavalo de Tróia 

que é a “Aliança para o progresso” -  que não tem, para o imperialismo 

norte-americano, outra finalidade que a de reforçar sua dominação sobre 

os países da América Latina e subornar seus governos para uma covarde 

agressão contra Cuba Socialista. 

3. Para mistificar a massa quando ao verdadeiro conteúdo de sua 

política antipopular e antinacional, o governo do Sr. João Goulart 

promete a realização de profundas reformas na estrutura econômica e 

social do país.  Dá, assim, novos argumentos à camarilha de falsos 

nacionalistas que o cerca, e conquista o apoio das correntes reformistas 

da esquerda, que em clara demonstração de oportunismo, se unem ao 

côro dos “reformadores” burgueses e se associam à sua campanha de 

mistificação das massas. [...] 

4. Uma tal tarefa [construir o Governo Revolucionário dos 

Trabalhadores para avançar a luta pelo socialismo] só poderá cumprir-

se mediante estreita colaboração das vanguardas revolucionárias e 

através de um programa de reivindicações concretas, capazes de 

mobilizar massas. A formação de uma Frente da Esquerda 

Revolucionária, à base de um programa ...”
80

 

 

 

 

 Em resumo o programa continha sete pontos, subdivididos em outros, dos 

quais podemos destacar estes: 

 
A. Custo de Vida: 

 a) Combate aos especuladores mediante a confisco de estoques e liquidação do 

latifúndio;  

 b) Controle de lucros dos fabricantes por Comitê de Empresa e Comitês Populares; 

 c) Reforma Urbana: encampação das grandes propriedades imobiliárias, 

congelamento dos alugueis, construção de habitações populares, extensão de 

serviços públicos às favelas; 

 d) Escala móvel de salários, com reajustamentos trimestrais. 
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B. Autonomia e liberdade sindical. 

C. Reivindicações camponesas: 

 a) Expropriação dos latifúndios sem indenização; 

 b) Sindicalização com plena independência; 

 c) Organização dos camponeses para a defesa contra a repressão policial e militar. 

D. Liberdades políticas: 

 a) Reforma da Lei eleitoral, Voto para analfabetos. 

E. Educação: 

 a) Que volte a educação para as necessidades populares e a torne gratuita em todos 

os níveis, sem discriminações de classe ou raciais; proíba a destinação de verbas 

do estado para os estabelecimentos particulares. 

F. Luta antiimperialista: 

 a) Suspensão do pagamento da dívida externa e encampação sem indenização das 

empresas estrangeiras; Co-gestão operária nas empresas nacionalizadas. 

G. Política externa: 

 a) Denuncia dos tratados interamericanos e do Acordo Militar Brasil-EUA; 

 b) Defesa incondicional de Cuba Socialista 

 c) Denuncia de repressão imperialista através da OEA; 

 d) Apoio irrestrito aos movimentos de libertação colonial e antiimperialista; 

 e) Reconhecimento da China e da Alemanha Oriental.
81 

 

Anos depois a Frente da Esquerda Revolucionária compôs a linha estratégica 

mais amadurecida e aprofundada da organização em Formar a Vanguarda Proletária, 

texto do Comitê Nacional da ORM em maio de 1967, escrito por Ernesto Martins. O 

texto termina discutindo a questão das alianças:  

  

“Estes são, igualmente, os ângulos dos quais devemos enfrentar a 

questão das “alianças” e “frentes”. [...] Em primeiro lugar – também 

aqui podemos apelar para a nossa experiência – só somos parceiros para 

a „alianças‟ e „frentes‟ na medida em que representamos uma força, 

mesmo quando nossos aliados reconhecem a justeza de nossas posições. 

Um dos obstáculos maiores para a formação de uma Frente de Esquerda 

Revolucionária no país foi, sem dúvida, a nossa pouca 

representatividade no movimento operário. Em segundo lugar, é a nossa 

prática que deve dar o exemplo da viabilidade de uma linha proletária e 

revolucionária no país: o dualismo de teoria revolucionária e empirismo 

prático é hoje característico de quase toda a esquerda que procura sair 

do reformismo. Um sinal evidente é a situação no PC, onde a 
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dissidência militante se limita genericamente aos estudantes, apesar da 

resistência de vastas bases operárias rebeldes. A ligação organizatória 

não foi ainda estabelecida. Dar esse exemplo da prática revolucionária, 

fazer os nossos aliados em potencial agirem na mesma direção, é a 

maneira mais sólida para formar uma frente, como primeiro passo para 

a criação de uma nova vanguarda do proletariado brasileiro. Pois, nós 

não pretendemos simplesmente „somar forças‟ e sim forças 

revolucionárias com raízes na classe.”
82

 

 

 

 Neste ultimo ponto da Linha Estratégica da Organização, Eric Sachs, sob 

presença da maturidade política com a experiência da luta dos anos difíceis de ditadura 

civil-militar, é possível perceber a auto-avaliação que a POLOP fazia sobre sua 

aproximação com a classe dos trabalhadores, localizando o PCB na conjuntura. 

 

 

2.3  Como se veja o Campo se verá a Revolução
83

 

 Para a Política Operária a saída da situação de subdesenvolvimento 

capitalista e superação desse modelo somente seria viável com a revolução socialista. O 

caráter socialista da revolução brasileira foi defendido pela POLOP em todas as fases do 

almejado processo revolucionário. As propostas socialistas abarcavam tanto a luta 

antiimperialista com temas: “Revolução Antiimperialista e Socialista tinha que ser uma 

só”
 84

; como a rejeição das propostas de fortalecimento do capitalismo no campo agrário 

supostamente arcaico, subdesenvolvido, atrasado e improdutivo. O fortalecimento do 

capital foi uma das propostas reformistas que determinavam o caráter burguês da 

revolução, as quais defendia o PCB ao lançar mão da política de colaboração de classes 

para a primeira etapa da revolução.  
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 Para a POLOP, a aliança da classe trabalhadora com qualquer setor das 

classes dominantes mesmo, os progressistas, os nacionalistas ou os antiimperialistas, 

não garantiria independência de classe, ou seja, a liberdade política dos trabalhadores 

frente aos interesses burgueses de manutenção e sofisticação da exploração capitalista. 

O PCB defendia a aliança com setores das classes dominantes, pois acreditava que o 

Brasil ainda deveria avançar com as mudanças capitalistas, principalmente no campo 

agrário, supostamente feudal. A POLOP, por sua vez, não considerava necessária 

aliança com a burguesia ou latifundiários já que, os trabalhadores deveriam lutar contra 

o capitalismo, o sistema socioeconômico em que aqueles setores de classes se 

sustentavam no comando. Apenas as classes trabalhadoras do campo e da cidade eram 

vistas pelos ângulos polopista como classes revolucionárias. 

 Para elaborar uma definição do caráter da revolução brasileira e assim as 

propostas de alianças para a luta diária dos atores políticos era preciso um entendimento 

do processo de formação sócio-politico brasileiro. Um dos pontos importantes nessa 

história é a leitura de questões ligadas ao meio rural. Uma análise incorreta da situação 

rural poderia sugerir medidas político-econômicas burguesa como solução
85

. 

 

 

2.3.1 O desenvolvimento sócio econômico no Brasil pelos escritos de 

Ruy Mauro Marini 

 Alguns intelectuais ligados à POLOP participaram da elaboração de suas 

intervenções políticas e a partir dela formularam teses acerca do processo 

socioeconômico brasileiro. Eram importantes debates que orientavam as propostas de 

superação desse sistema latifundiário-burguês. 

 Tanto os debates históricos como as análises do Brasil recente feitas pela 

POLOP divergiram com as proposições do PCB, por partirem do pressuposto de que o 

campo é regido por relações de produção capitalista no presente estágio de 

desenvolvimento brasileiro. Em alguns textos da revista Política Operária entre 1961 e 

1963 é possível ainda encontrar a presença insistente de “elementos pré-capitalistas”
86

 

dentro da explicação do desenvolvimento capitalista que vivia o meio rural nessas 
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décadas. No entanto, o objeto deste trabalho sempre tendeu a interpretar a realidade 

histórica a partir do desenvolvimento dependente capitalista. 

 Ruy Mauri Marini, importante sociólogo marxista brasileiro e dirigente da 

ORM-POLOP, teve sua teoria marginalizada durante longo período, pois destacava as 

limitações da velha esquerda, a porção burguês-democrática nas palavras do autor. Foi 

rejeitada, inclusive no período da redemocratização, pelas classes dominantes que 

tendiam a combinar com o imperialismo o lento e dependente “progresso” brasileiro
87

. 

Sua teoria elucidou o processo social que caracterizou a utilização da terra, da atividade 

agrícola e as relações sociais do campo brasileiro.  

 Em 1969, no México, Ruy Mauro Marini publicou o livro 

Subdesenvolvimento e Revolução, reunindo vários ensaios e argumentos dispersos, 

outrora, em textos escritos por ele e por colegas polopistas. Estes textos refletem o 

amadurecimento político do autor e, certamente, da crítica feita pela POLOP à análise 

de classe que sustentava a projeto político reformista no interior da esquerda marxista. É 

por esses motivos que destacamos Ruy Mauro Marini como representante da 

interpretação intelectual polopista. Mesmo com a existência de outras vozes intelectuais 

divergentes dentro da ORM-POLOP, é provável que Ruy Mauro Marini tenha 

influenciado mais o coletivo da organização, tanto pela recorrente presença dele nos 

documentos desta, como pela tendência da POLOP em compartilhar das proposta para 

as crises no campo e na economia sugerida por Ruy Mauro Marini. 

 A Dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil, tese de Ruy Mauro, 

traz elementos necessários para por em evidência as contradições que se desenvolvem 

na sociedade brasileira entre o capital e o trabalho. O texto opera uma análise minuciosa 

das classes, no qual destaca a posição da burguesia nacional e outros setores dominantes 

que disputaram entre si, mas lutam pela manutenção do atual sistema de exploração. 

Mesmo que o texto tenha sido publicado anos depois do recorte temporal sua leitura 

torna aquele cenário ainda mais compreensível. Vale ressaltar, que os argumentos e 

conceitos que o autor defende em seus livros estão presentes em toda sua vida e obra, 

inclusive, nos textos publicados na principal voz da organização, a revista Política 

Operária.   
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 Marini, juntamente com outros autores, inclusive Theotônio dos Santos 

também ligado à POLOP, foram porta-vozes da teoria marxista da dependência, na qual 

desenharam os conceitos de superexploração e subimperialismo. Nos ditos da dialética 

do desenvolvimento, o capitalismo reproduziu as “leis gerais” que ditam o sistema, mas 

que nas especificidades brasileiras, assim como na América Latina em geral, foram 

acentuadas gravemente: 

 

 

“A superexploração do trabalho em que se funda o conduziu [o 

capitalismo]finalmente a uma situação caracterizada pelo corte radical 

entre as tendências inerentes ao sistema – e, portanto, entre os interesses 

de classes por ele beneficiada - e as necessidades mais básicas das 

grandes massas, que se manifestam nas reivindicações por trabalho e 

consumo. A lei geral da acumulação capitalista, que implica a 

concentração da riqueza num polo da sociedade e o pauperismo 

absoluto da grande maioria do povo, se expressa aqui com toda sua 

brutalidade, colocando na ordem do dia a exigência de formular e 

praticar uma política revolucionária, de luta pelo socialismo.”
88

   

 

 

 

 O desenvolvimento econômico no Brasil se caracterizou pelas 

desproporcionais taxas de exploração do trabalho, entendidas pelo autor, como uma 

situação de superexploração, que se constituiu no crescimento da acumulação de riqueza 

e crescimento da produção diante da cada vez menor capacidade de consumo da 

população e do mercado interno. Mas para o capital as limitações de mercado interno 

em determinado momento no Brasil, foi um gargalo a ser ultrapassado. Foi preciso 

dinamizar o mercado sem reduzir drasticamente o ritmo de acumulação. O “esquema 

subiimperialista”, portanto, “proporcionou uma imediata e maior exploração” do 

trabalho e possibilitou a busca por novas oportunidades no mercado. O subimperialismo 

foi sintetizado por Marini: 

 

 

“a) a partir da reestruturação do sistema capitalista mundial que deriva 

da nova divisão internacional do trabalho; e 

b) a partir das leis próprias da economia dependente, essencialmente: a 

superexploração do trabalho; o divorcio entre as fases do ciclo do 

capital; a monopolização extrema a favor da indústria de bens de 

consumo suntuário; a integração do capital nacional ao capital 

estrangeiro ou, o que é o mesmo, a integração dos sistemas de produção 
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(e não simplesmente a internacionalização do mercado interno, como 

dizem alguns autores)”
89

 

 

 

 As categorias de explicação do caminho de dependência e 

subdesenvolvimento percorrido pelo capitalismo, destacadas por Ruy Mauro Marini, 

refutam as explicações reformistas da realidade histórica brasileira. O esquema do 

desenvolvimento capitalista europeu não se realizou da mesma forma no Brasil. O 

desenvolvimento ocorrido no país, em todos os períodos da história, foi marcado por 

uma grande dependência econômica e política das grandes potências mundiais, as quais, 

a partir da dominação capitalista, determinaram como seria o sistema de integração dos 

países subdesenvolvidos à dinâmica do capitalismo mundial. Essa dinâmica determinou, 

por exemplo, que o dedo imperialista das grandes potências não estivesse presente 

apenas nas resoluções da economia agroexportadora, mas mantivesse voz ativa no 

mercado interno e na industrialização do país. A explicação reformista do 

desenvolvimento, através de categorias ultrapassadas de análise das classes, não atribuía 

ligação entre a burguesia nacional e o imperialismo, o qual na realidade garantiu em 

diversos momentos da história transferência de enormes capitais da economia 

agroexportadora para a economia industrial brasileira
90

. 

 Sobre os modelos de explicação defendidos pela ala reformista da esquerda, 

Ruy Mauro alerta: 

 

“Essas duas direções conduzem, assim, a um só resultado – a 

caracterização da Revolução Brasileira como uma revolução 

democrático-burguesa – e descansam sobre duas premissas básicas: a 

primeira consiste em situar o antagonismo nação-imperialismo como a 

contradição principal do processo brasileiro; a segunda em admitir um 

dualismo estrutural nessa mesma sociedade, que oporia o setor pré-

capitalista ao setor propriamente capitalista. Sua implicação mais 

importante é a idéia de uma frente única formada pelas classes 

interessadas no desenvolvimento, basicamente a burguesia e o 

proletariado, contra o imperialismo e o latifúndio”.
91
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2.3.2  A leitura sobre a situação político-econômica do campo influi 

na percepção dos inimigos da revolução. 

 Contudo, a crítica feita pela POLOP concentra-se na política de colaboração 

de classe, assentada na análise apresentada pela ala reformista da esquerda marxista, ou 

mais especificamente, pelo PCB. É sobre a análise das classes dominantes que se 

destacam as melhores críticas articuladas pela ORM-POLOP e Ruy Mauro Marini na 

teoria de explicação do desenvolvimento.  

 Para o autor a caracterização da burguesia brasileira feita pelo reformismo 

debilitou outros aspectos da análise da realidade brasileira, inclusive a leitura sobre a 

situação do meio rural brasileiro. Segundo Marini, quando o reformismo não admitiu as 

vinculações entre a burguesia nacional e as empresas imperialistas, desconsiderou a 

própria natureza do desenvolvimento capitalista brasileiro. 

 Foi a análise equivocada da burguesia nacional a responsável por invalidar as 

propostas reformistas que determinavam um caráter burguês à revolução. Este é o 

argumento presente no documento escrito por Ruy Mauro Marini em 1967, quando ele 

fazia parte da ORM-POLOP. Foi uma resposta rápida à  A Revolução Brasileira, 1966, 

de Caio Prado Junior. Este importante intelectual se dedicou a reformular leitura do 

caráter democrático-burguês, antifeudal e anti-imperialista do processo revolucionário 

ligado à tese básica do “marxismo oficial no Brasil”, mas que continuava a sugerir a 

aliança dos trabalhadores com a burguesia para a atual etapa da revolução.  

 Caio Prado  Júnior, como já foi mencionado no primeiro capítulo, formulou 

críticas sobre a existência de características feudais e semifeudais. O autor simbolizou 

um avanço para as teses reformistas de explicação da formação socioeconômica do 

Brasil, mas permaneceu preso à defesa da tese de uma burguesia nacional anti-

imperialista e nacionalista. 

Partindo da ideia da integração da sociedade brasileira ao capitalismo mundial 

em sua fase comercial, Prado apresentou como resultado o caráter capitalista das 

relações socioeconômicas brasileiras, onde não seria possível encontrar resquícios 
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feudais e sim escravistas. “Demonstra e proporciona – segundo Ruy Mauro – as 

melhores páginas do ensaio”
92

.  

Para Caio Prado o sistema de parcerias entre colonatos, camponeses e 

fazendeiros e a forma de pagamento dos salários dos camponeses eram identificados 

como resquícios escravistas e não feudais, mas que representava o atraso necessitando 

ser eliminado. Os camponeses ainda foram visto como trabalhadores rurais que não 

estavam tão preocupados com a luta de acesso à terra, porém desejavam melhor 

condição de trabalho e remuneração, o que para Ruy Mauro, em Crítica à A Revolução 

Brasileira, de Caio Prado Júnior,  constituiu uma falha na análise deste autor.  

Onde os marxistas oficiais viam resquícios de feudalismo que significavam 

entraves para o desenvolvimento, para Caio Prado assim como para a POLOP, muito 

pelo contrário, tratava-se de reminiscências muito bem adequadas e planejadas pelo 

capitalismo. A tese de supostos resquícios feudais na agricultura brasileira era 

fundamentada na aplicação errada da teoria marxista e na ausência de uma “analise 

concreta da situação concreta” da realidade. Tal tese convergia com os argumentos 

burguês de explicação histórica da realidade brasileira que almejavam modernizar, a seu 

favor, a agricultura e construir formas sofisticadas de exploração do trabalho. 

Para estes teses, o feudalismo agrário foi a base da riqueza das oligarquias e da 

dominação da América Latina. O desenvolvimento de algumas regiões e o 

subdesenvolvimento de outras regiões – a explicação dualista do subdesenvolvimento 

brasileiro – foram por muito tempo visto como fenômenos independentes causado pelo 

capitalismo na porção desenvolvida e pelo feudalismo na porção subdesenvolvida. 

“Argumenta-se que as atrasadas províncias feudais determinam e impedem o 

desenvolvimento econômico dos seus centros urbanos que tentam industrializar-se 

dentro do mundo subdesenvolvido.”
93

 

A ausência de uma transição violenta da estrutura econômica agrária e feudal 

para a estrutura econômica industrial tal como aconteceu na Europa, “fez com que 
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muitos estudiosos mantivessem equivocadamente a tese de que a revolução burguesa 

latino-americano ainda está por realizar.”
94

 

 A POLOP e Ruy Mauro Marini já haviam superado o mito do feudalismo no 

campo brasileiro há muito tempo e, por isso, fizeram duras críticas às permanências das 

análises das classes dominantes na tese de Caio Prado Junior: 

 

“Retificado o enfoque, Prado Jr. considera que o sentido profundo do 

processo brasileiro, sua dialética, digamos assim, seria a transição de 

uma situação colonial „para uma coletividade nacional integrada, ou 

seja voltada a si mesma, e estruturada social e economicamente em 

função de sua individualidade coletividade para atender às aspirações e 

necessidades próprias (p. 130)‟ [citação de Prado feita por Marini][...] 

No entanto, é a partir daqui que começam a se manifestar as limitações 

do estudo. Preocupado em propor um programa político para a 

revolução brasileira e em identificar as forças sociais carregadas de sua 

aplicação, Caio Prado vai se chocar com as insuficiências de sua análise 

de classe, as mesmas que o impediram de esclarecer a validade do 

caráter democrático-burguês proposto pelo marxismo oficial para a 

revolução brasileira. Essas insuficiências já haviam sido percebidas nos 

ataques do autor aos erros da teoria revolucionária vigente, interpretadas 

apenas como desvio de ordem subjetiva, efeito do prestígio estalinista, 

deficiência teórica, e não como o resultado das classes que participaram 

efetivamente em sua elaboração. O livro não faz sequer referência à 

pequena burguesia e ao papel desempenhado na constituição do Partido 

Comunista Brasileiro, bem como a conformação de sua ideologia.[...] 

No mesmo sentido, enfatiza o papel a ser desempenhado pela iniciativa 

privada no novo marco de desenvolvimento planificado. [Prado 

reafirma a revolução por etapas defendida pelo PCB] [...] Como 

pretende o autor, a burguesia passará à primeira, podendo continuar 

comandando o aparelho do Estado. As inconseqüências de Prado Jr. 

quanto à caracterização da burguesia brasileira debilitam outros 

aspectos de sua análise, notadamente no que se refere à integração 

econômica continental (pp. 306-309). O autor se esquece, 

aparentemente, das vinculações que constatou entre a burguesia 

nacional e as empresas imperialistas e se limita a considerar a tendência 

à integração regional como um movimento derivado exclusivamente 

dos interesses dos grupos estrangeiros que operam na América Latina. 

Finalmente, Caio Prado Jr. expressa a convicção de que, levando 

adiante suas reivindicações de salário e emprego, os trabalhadores rurais 

poderão abrir o caminho para a superação definitiva da velha sociedade 

brasileira, dentro de uma via progressiva, que não implica a ruptura 

radical do sistema vigente. Não analisa, contudo, o efeito das 

reivindicações similares levantadas pelos trabalhadores urbanos, os 

quais, em anos bem recentes, desencadearam um violento processo de 

radicalização política, aceleraram o processo da depressão econômica e 
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levaram a um enfrentamento direto com as classes dominantes, que 

culminou com a ditadura militar de 1964.”
95

 

 

 

 No fim do texto, Ruy Mauro Marini, remete às leis gerais do capitalismo que 

produziram no subdesenvolvimento brasileiro a situação de superexploração do 

trabalhador do campo. Para a POLOP e seu dirigente, tratava-se de reminiscências 

muito bem adequadas e planejadas pelo capitalismo: 

 

 

“O que o autor [Caio Prado Júnior] não considera em nenhum momento 

é a própria natureza do desenvolvimento capitalista brasileiro, o qual 

tem conduzido a uma integração crescente à economia capitalista 

internacional e tem motivado uma completa inadequação da estrutura de 

produção às necessidades de emprego e salário das massas 

trabalhadoras, tudo isso não em caráter circunstancial, e como 

consequência da sobrevivência de reminiscências coloniais, mas sim 

pela própria dinâmica do crescimento econômico em uma economia 

capitalista periférica. Isso, que constitui a tendência profunda da 

dialética capitalista no Brasil, coloca divisões muito mais radicais para 

as forças sociais envolvidas no processo do que as que Prado Jr. supõe. 

Em última instância, o resultado é a invalidação definitiva das 

concepções reformistas, as mesmas que, apesar da crítica que faz ao 

reformismo oficial, continuam norteando o pensamento do autor.”
96

 

 

 

 Caio Prado Júnior, mesmo fazendo críticas severas à teoria marxista oficial no 

Brasil, afirmando que se tratava de uma aplicação mecânica das concepções stalinistas 

elaboradas pela Terceira Internacional, continua a recomendar uma revolução de caráter 

democrático-burguesa dividida por etapas onde a burguesia estaria no comando do 

Estado na primeira etapa revolucionária. A revolução estaria no processo de 

modernização das estruturas econômicas do país através do avanço da industrialização 

levada pela “burguesia nacional progressista e anti-imperialista”.
97

 Avanço industrial e 

portanto, avanço do capitalismo, que para Caio era necessário para superar o atraso do 

meio rural brasileiro. 

 Para Ruy Mauro Marini, não havia um antagonismo entre a burguesia e a antiga 

oligarquia latifundiária e mercantil, assim como não havia fenômenos distintos, como o 
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avanço industrial na cidade e o suposto atraso secular relegado à estrutura agrária. 

Portanto, essa era o resultado das analises das classes brasileiras ressaltada pela POLOP 

e que serviu como pressuposto para teses do intelectual Ruy Mauri Marini. Dentre elas, 

o equilíbrio político existente entre as classes dominantes foi possibilitado pelo 

“compromisso político de 1937”
98

, e serve de ilustração para a compreensão da nossa 

discussão: 

 

“Este será, sem dúvida, o ponto essencial para compreender a 

complementariedade objetiva na qual o compromisso de 1937 se 

baseava. Trata-se de ver que, sustentando a capacidade produtiva do 

sistema agrário (mediante a compra e o armazenamento ou queima dos 

produtos inexportáveis), o Estado garantia um mercado imediato para a 

burguesia, o único de que podia dispor realmente na crise conjuntural 

mundial. Por suas características de setor à reçaga o sistema agrário 

mantinha, por outro lado, sua capacidade produtiva em um nível inferior 

às necessidades de emprego das massas rurais forçando um 

deslocamento constante da mão de obra para as cidades. Esta mão de 

obra migratória não iria somente engrossar a classe operária empregada 

nas atividade manufatureiras, mas também criaria um excedente 

permanente de trabalho, isto é, um exército industrial de reserva que 

permitia à burguesia rebaixar os salários e impulsionar a acumulação de 

capital exigida pela industrialização. Em consequência uma reforma 

agrária não teria feito mais que transformar esse mecanismo, sendo 

inclusive suscetível a provocar o colapso de todo o sistema agrário, o 

que teria liquidado o mercado para a produção industrial e engendrado o 

desemprego massivo no campo e na cidade, desencadeando, assim, uma 

crise global da economia brasileira.”
99

 

 

 

 

2.3.3 Política Operária e a luta dos Camponeses  

A estrutura agrária voltada principalmente para a exportação assentada na 

monocultura, na grande concentração de terras e em relações “extra-econômicas” de 

exploração dos sujeitos pauperizados (os sistemas de parcerias entre o trabalhador da 

terra e o proprietário dela) ligados ao campo agrário foi o que impulsionou o 

desenvolvimento capitalista brasileiro e a industrialização, como foi destacado pelo 

dirigente da POLOP Ruy Mauro Marini, 1963, em Uma Política Operária para o 

Brasil, publicado da revista Política Operária
100

. Portanto, nessa época o Brasil vivia 
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plenamente o desenvolvimento capitalista e a solução em fins de análise era a superação 

do capitalismo. 

A vida do camponês sofrera uma precarização cada vez maior devido, inclusive, 

à introdução da tecnologia na agricultura que, mesmo aumentando a produtividade, 

impedia que os ganhos fossem repassados para o trabalhador, que muito pelo contrário, 

era expulso maciçamente de sua casa e seu modo de vida empurrando-os para outras 

formas de marginalização nas cidades, as favelas e periferias. Alguns autores, dentre 

eles, João Pedro Stelile, afirmam que a origem das favelas está na primeira lei de terra 

do Brasil e impulsionada pelo êxodo rural imposto aos trabalhadores do campo
101

. 

Já vimos com Ruy Mauro Marini, a “radicalização das massas” e a 

intensificação da luta no campo pela posse de terra na segunda metade da década de 

1950, quando o movimento das ligas camponesas transborda o nordeste, e a luta pela 

reforma agrária ganha uma abrangência maior: 

 

 

“Ao principio uma mera associação de autodefesa e solidariedade, as 

ligas camponesas não demoram para se situarem no cenário político 

com uma bandeira arrancada das mãos das classes dominantes: a 

reforma agrária radical. O Congresso Nacional dos Camponeses, 

realizado em 1961, em Belo Horizonte, com a participação de mais de 

mil líderes rurais de todo o país, expressa a afirmação definitiva do 

movimento camponês. A reforma agrária deixava de ser um tema de 

debate entre especialistas e se convertia em um dos fatores mais 

importantes da luta de massas do Brasil. De maneira mais sutil, a 

questão agrária influenciará o movimento de massas da cidade.”
102

 

 

O auge da discussão da reforma agrária nestes anos, juntamente com o 

desconhecimento da situação de opressão do camponês no Brasil, causaram 

contradições internas até para os polopistas, quando não se mostravam surpresos diante 

do camponês e sua luta. As denúncias da exploração do camponês, juntamente com a 

vivida pelo proletariado brasileiro, estiveram presente em quase todos os materiais de 

divulgação da Política Operária nos primeiros anos da organização. 
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Contudo é importante dizer que a ORM-POLOP ainda não havia sistematizado 

uma compreensão amadurecida sobre os condicionamentos históricos que determinou a 

estrutura agrária do Brasil. A organização entre 1961 à 1967 quando diante do debate da 

questão agrária tendeu a visão desta que abrisse caminho para a revolução socialista. O 

estudo mais aprofundado dos processos históricos brasileiros e suas permanências na 

organização da atividade agrícola, aparentemente só foi desenvolvido durante a década 

de 1970, como pode ser apreciado no texto para discussão interna assinado por Pedro 

Emilson
103

.  

O que é possível perceber na leitura da revista Política Operária é que nos 

primeiros anos da POLOP, a questão agrária, ou seja, a leitura da evolução da posse e 

propriedade da terra e a organização da atividade agrícola no Brasil não estava tão 

lucidamente aprofundadas pela organização como um todo, abrindo brechas para as 

divergências. Dois grandes indícios levam a essa compreensão. O primeiro é o nítido 

espanto da ORM-POLOP diante do crescente movimento do campo brasileiro, quando 

através dos números da revista Política Operária do ano de 1962 relatou com grande 

surpresa a realização do I Congresso Nacional dos Camponeses em Belo Horizonte. 

Mesmo a organização defender a aliança do trabalhador do campo e da cidade. O 

segundo indício é a permanência da explicação dos fenômenos socioeconômico 

brasileiros por meio de “elementos pré-capitalistas” apontados por Paulo Singer, ou a 

teimosa presença da servidão no regime colonial brasileiro feito na segunda publicação 

da revista Política Operária.  

Na primeira edição da revista citada no ano 1962 é possível perceber a surpresa 

da POLOP diante do movimento dos camponeses brasileiros, que entre 15 e 17 de 

novembro de 1961 realiza seu primeiro Congresso: 

 

“Em todos, porém, - e esse é talvez o fato de maior importância a 

assinalar – revela-se uma extraordinária consciência de seus problemas 

e das soluções que para eles desejavam. Compreender esses problemas, 

conhecer essas soluções – eis o que se impõe agora a todos os que 
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foram despertados, pelo Congresso, de sua ignorância sobre o 

movimento camponês.”
104

 

 

 

Em outro texto da segunda publicação da revista Política Operária, em abril de 

1962, é possível sentir a dificuldade dos primeiros contatos da POLOP com os 

trabalhadores rurais e suas lutas:  

 

 

“Efetivamente, o camponês no nordeste, além de ter um vocabulário 

bastante reduzido (o que dificulta o diálogo com o militante da cidade), 

é presa de forte individualismo, decorrente das relações de produção 

vigentes, sendo por isso mesmo imediatista em todas as suas reações, 

inclusive em sua capacidade para aceitar a pregação política contrária 

aos interesses de classe do latifundiário. Tais características são 

agravadas pela elevada porcentagem de analfabetos (quase a totalidade 

da população do campo) e pela inexistência de qualquer lei que o 

ampare nas suas lutas contra a classe dominante.”
105

 

 

A falta de unidade entre o setor da POLOP que combatia incessantemente o 

capitalismo e outro setor que ainda falava de regime de servidão no campo tais como os 

pecebistas, demonstram a ausência de um aprofundamento no estudo sobre a questão 

agrária, que vai além de conhecer a situação atual do camponês, mas procura as raízes 

do sistema que o agride:  

 

 

“No nordeste funciona, também, o sistema do barracão, em que o 

camponês fica empenhado com o latifundiário, devendo sempre uma 

quantia superior ao que ganha e impossibilitado de abandonar seu 

patrão, pela coação do mesmo e de seus capangas. Esta forma de 

exploração caracteriza o regime de servidão imperante no nordeste.”
106

 

 

  

A insistente presença de resquícios de uma organização feudal na agricultura 

também apresentou –se como divergência entre intelectuais dentro da POLOP. Como é 

o caso de Paulo Singer: 

 

 

“Ao lado destas formas de parceria e de colonato se encontram na 

agricultura relações de produção caracteristicamente capitalistas, e de 
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arrendamento e de salario e ainda formas hibridas em que por exemplo, 

a renda da terra é fixa (elemento capitalista) porém, paga in natura, 

(elemento pré-capitalista), ou em que o salário é efetivamente pago em 

dinheiro (elemento capitalista), mas o empregado mora na fazenda 

sendo-lhe descontadas casa e comida (elemento pré-capitalista). [...] 

A economia „pré-capitalista‟ ou „colonial‟, que plasma a nossa 

tradicional estrutura agrária, é identificada erroneamente com o sistema 

feudal, que vigorou na Europa durante a Idade Média, na medida em 

que no sistema feudal apenas uma parcela mínima da produção se 

destinava  à troca, ao passo que na economia colonial (que subsiste, 

mesmo depois que o país deixou de ser colônia, até nossos dias) a parte 

„principal‟ da produção se destina ao mercado. Principal não porque 

fosse a maior parte, mas porque era a produção que condizia o 

empreendimento e condicionava sua vida.”
107 

 

 

André Gunder Frank levanta em 1963 a contradição sobre a coexistência, no 

campo rural, de elementos feudais e capitalistas no Brasil do já avançado 

desenvolvimento industrial e identifica o intelectual Paulo Singer como portador dessa 

contradição. Mesmo os marxistas que não apoiavam a ideia dualista de perceber 

fenômenos antagônicos (capitalismo e feudalismo) no desenvolvimento do capital, por 

vezes referiam-se a penetração do capitalismo no meio rural, como algo positivo e 

almejado.
108

  

Alguns marxistas acreditaram que a penetração do capitalismo no campo traria a 

racionalização da agricultura e a proletarização do camponês. Apesar de André Gunder 

Frank citar Paulo Singer como porta-voz desta perspectiva, e este intelectual ter feito 

parte da POLOP, não é possível interpretar que a organização defendesse a penetração 

do capitalismo no campo. Ao contrário da organização estudada, muitos destes 

marxistas defendiam uma concepção de reforma agrária que entendesse como positiva a 

penetração da organização de produção capitalista no campo. A reforma agrária 

reformista propunha a distribuição de propriedades e não a coletivização destas, ou seja, 

a manutenção da propriedade privada da terra.  

De qualquer forma, a ORM-POLOP, de 1961 a 1967, aponta indubitavelmente 

para o caráter socialista da revolução brasileira, alertando sempre que o camponês era a 
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única aliança adequada para o proletariado e politizando o debate sobre a reforma 

agrária que oficialmente tendia a perspectiva de evolução do capitalismo.  

 

 O caráter socialista da revolução brasileira defendido pela POLOP apresentou 

sua análise de classe, negou a política de colaboração de classe e a propriedade privada 

da terra. Na reportagem da POLOP sobre o I Congresso Nacional dos Camponeses a 

revista retrata a existência de duas tendências de Reformas Agrárias: 

 

 

“Enquanto a ULTAB [União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícola 

do Brasil] prefere a linha do reformismo, encarando a luta pela reforma 

agrária como substituição das relações sociais agrárias, fundadas no 

latifúndio escravista e no imperialismo, pela de relações de caráter 

francamente capitalista, as Ligas optam pela inclusão dessa luta num 

movimento revolucionário de caráter geral, objetivo é a implantação do 

regime socialista. Consequentemente, a ULTAB inclina-se a admitir 

que a reforma agrária possa ser obtida por meio de métodos pacíficos e 

legais, enquanto as Ligas tendem a acreditar que a vitória não poderá 

excluir uma solução de força. Essas diferenças de ponto de vista não 

impediram, porém, que o Congresso desse andamento normal a seus 

trabalhos e se encerrassem em meio a uma formidável demonstração de 

união e solidariedade. A Declaração final, aprovada unanimemente pela 

plenária e cujo texto, com raras modificações, fora apresentado, sob 

forma de tese, pela ULTAB, consagrou a urgência de uma reforma 

agrária radical, na perspectiva da evolução capitalista no campo. Nesse 

sentido, preconizou a substituição da propriedade monopolista da terra 

pela propriedade camponesa e estatal, e recomendou a desapropriação 

de terras improdutivas de propriedade com área superior a 500 

hectares.”
109

  

 

 

 

Ao longo da revista é nítido o compromisso da POLOP com o combate ao 

capitalismo, ao destacar a entrevista de Francisco Julião, dirigente das Ligas 

Camponesas e representante da tendência socialista de luta pela reforma agrária: 

 

 

“Indagado sobre a possibilidade de o Congresso votar um projeto de 

reforma agrária satisfatório, Julião mostrou-se cético e acentuou: 

„sinceramente, não creio que a Reforma Agrária possa ser obtida 

pacificamente. Somente será possível através de um movimento de 

massas que envolva toda a nação‟. Manifestou-se contrário a uma 

reforma agrária de caráter capitalista. „O capitalismo – disse Julião – 

não tem mais nada para oferecer ao povo. A luta pela reforma agrária 

deve orientar-se no sentido da implantação de métodos coletivos de 

trabalho com as formas superiores de cooperativismo‟. Sublinhando que 
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as iniciativas oficiais nesse terreno não tem outro sentido senão o de 

adiar, e não o de realizar a reforma agrária, Julião qualificou-as de 

meros „paliativos‟”.
110

 

  

 Além da leitura diferenciada que a POLOP fazia da burguesia nacional ela se 

posicionou em oposição à pauta reformista de reforma agrária. Segundo a organização, 

para os que lutavam por uma revolução socialista era absurda a defesa da propriedade 

privada da terra nas proposições de proteção aos pequenos e médios camponeses e da 

propriedade privada da terra. 
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CONCLUSÃO 

 

Em países da América Latina, como o Brasil, cuja formação socioeconômica se 

deu através da experiência escravista, a questão agrária é um instrumental analítico 

fundamental para compreensão profunda da realidade nacional. A atividade econômica 

agrícola foi um dos principais mecanismos de controle postos em ação pelos 

colonizadores europeus sobre os setores ligados à produção - os povos indígenas e 

africanos escravizados. Observando o meio rural brasileiro podemos dizer que a 

colonização deixou marcas em suas relações sociais e econômicas ainda presentes entre 

as décadas de 1950 e 1960, como é o caso do latifúndio. Desse modo, no campo agrário 

se mantiveram mais rígidas as relações de propriedade e acesso à terra. 

 O resultado da divisão desigual de terras somada à péssima qualidade de vida 

dos trabalhadores rurais, constituíram as marcas de uma atividade agrícola dependente, 

que fruto de relações sociais foram justificativas para o atraso e o subdesenvolvimento. 

Este é um resultado de uma política econômica que até os dias atuais vem gerando 

mortes, conflitos e desigualdades sociais na cidade e no campo.  

 Para elaborar o caráter da revolução brasileira e as propostas para a luta diária 

dos atores sociais foi preciso um entendimento sobre as questões ligadas ao meio rural. 

Uma análise incorreta do contexto rural poderia sugerir medidas conservadoras como 

solução. 

 A crítica feita pela Organização Revolucionária Marxista -POLOP concentra-

se na política de colaboração de classe feita pelo Partido Comunista Brasileiro. O 

partido que defendeu aliança com setores das classes dominantes, acreditou que o Brasil 

ainda deveria avançar com as mudanças capitalistas, principalmente no campo agrário. 

A POLOP, que não considerava necessária aliança com a burguesia ou latifundiários, 

defendeu a derrocada do capitalismo por vias revolucionárias. Defendia, portanto, um 

enfrentamento direto contra setores da burguesia e de latifundiários. 

 O PCB insistiu na urgência de extirpar os resquícios feudais do campo 

agrário brasileiro projetou para revolução brasileira um caráter democrático-burguês e 

para os trabalhadores brasileiros a aliança com setores da classe dominante. Diante 
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disto, a POLOP articulou um caminho diferente para olhar as questões referentes ao 

campo, utilizando-o como argumento para a defesa do caráter socialista da revolução. 

Em seus primeiros anos, a questão agrária no Brasil não estava sistematizada 

pela POLOP. Ela não construiu uma compreensão amadurecida sobre os 

condicionamentos históricos que determinou a estrutura agrária do Brasil, vindo a 

apresentar anos mais tarde, por reconhecer que as confusões na leitura da questão 

agrária poderiam desdobrar em propostas conservadoras e reacionárias que só vem 

contribuindo para o aumento da exploração da população pobre. 

Apesar da ausência de uma posição unificada sobre as questões da terra, durante 

o período estudado, a ORM-POLOP aponta indubitavelmente para o caráter socialista 

da revolução brasileira. Tal caráter socialista assim como ditou uma leitura de classe 

diferenciada, negou a política de colaboração de classe do PCB e negou a propriedade 

privada da terra. Ou seja, a ORM marchou contra o capitalismo que segundo seu olhar 

já estava em desenvolvimento no campo agrário desde a colonização.  

 A reforma agrária defendida por setores reformista do campo da esquerda 

marxista no Brasil propôs a distribuição de propriedades e não a coletivização destas, ou 

seja, a manutenção da propriedade privada da terra. Portanto esses setores acreditavam 

que os problemas referentes à questão agrária seriam superados com o avanço do 

capitalismo no meio rural, já que estes problemas, para a alguns significavam resquícios 

semifeudais. A Organização Revolucionária- Política Operária, muito pelo contrário, 

identificou que o problema do campo não era a falta de desenvolvimento capitalista, 

mas foi, e continua sendo, o capitalismo que desde os primeiros anos de Brasil delegou 

ao meio rural este lugar entendido como subdesenvolvido. Assim, o grande problema da 

estrutura agrária implantada pelos colonizadores não é somente o latifúndio, a raiz do 

problema estaria na propriedade privada do solo que é projetada para gerar 

desigualdades.  
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