
a década de 1970, os soci-
ólogos Fernando Henrique 
Cardoso e Ruy Mauro Marini 
(1932-1997) travaram um in-
tenso e profícuo debate acer-

ca das possibilidades de desenvolvimento de 
países situados na periferia do capitalismo, 
o Brasil entre eles. A controvérsia estabele-
cida pelos dois intelectuais, que exerceram 
grande influência sobre os pensamentos 
econômico e de esquerda da época, foi ob-
jeto de estudo da tese de doutoramento do 
economista João Paulo de Toledo Camar-
go Hadler, defendida no Instituto de Eco-
nomia (IE) da Unicamp. De acordo com o 
autor do trabalho, embora FHC e Marini 
tenham tido posições antagônicas em tor-
no do chamado “desenvolvimento depen-
dente”, eles se aproximaram em um ponto. 
“Ambos convergem justamente quanto aos 
limites de suas análises. Tanto FHC quan-
to Marini fundamentaram suas teses em 
concepções apriorísticas, desprezando a 
formação histórica da nossa sociedade e da 
nossa economia”, afirma.

Hadler conta que tomou contato com 
a polêmica protagonizada pelos sociólo-
gos ainda no mestrado, quando estudou o 
pensamento do economista Celso Furtado 
sobre o problema da contradição entre a 
transnacionalização do capital e o desen-
volvimento nacional. “O debate entre 
FHC e Marini foi muito marcante na oca-
sião e exerceu forte influência sobre vários 
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segmentos. Decidi, então, me debruçar 
sobre os artigos escritos por ambos, com 
o objetivo de fazer uma análise crítica de 
suas reflexões. Vale destacar que na tese 
eu não aponto somente os limites dos 
pensamentos desses dois intelectuais, 
mas também as contribuições que eles 
deram”, explica o autor do trabalho, que 
foi orientado pelo professor Plínio Soares 
de Arruda Sampaio Júnior.

Fernando Henrique, assinala Hadler, 
contribuiu no sentido de fazer uma crítica 
à perspectiva economicista no tratamento 
do desenvolvimento econômico. “Ele tra-
ta o desenvolvimento como um processo 
social, indo além do aspecto puramente 
técnico e econômico. Desse modo, FHC 
mostra que o jogo de forças políticas e as 
interações entre os grupos sociais afetam 
as possibilidades e as formas de desenvol-
vimento. Marini caminha numa direção 
diferente. Como foi profundamente in-
fluenciado pelo marxismo, ele privilegia 
a luta de classes e a revolução na análise 
que faz do desenvolvimento dependente”, 
detalha o autor da tese.

O pensamento de FHC sobre esse 
tema, conforme o pesquisador, defende 
a tese segundo a qual dependência e de-
senvolvimento não são inconciliáveis. Ao 
contrário, a primeira seria uma condição 
do segundo, no que o sociólogo denomi-
nou de “desenvolvimento dependente e 
associado”. Assim, Fernando Henrique 
considerava que a partir dos anos 1950, 
com a nova fase de internacionalização 
do capital e com a instalação de filiais de 
multinacionais no Brasil e outros países 
da América Latina, seria possível compa-
tibilizar a situação de dependência com o 
desenvolvimento. “A ideia central era de 
que a nova forma de investimento do ca-
pital internacional, que apostava na ins-
talação de empresas no país para atender 
ao mercado interno, contribuiria para o 
desenvolvimento nacional. Esta forma 

de desenvolvimento, no entender de 
FHC, seria diferente do modelo an-
terior, que estava baseado na espe-
cialização dos países da periferia na 
produção de commodities para expor-
tação”, pormenoriza o Hadler.

Como dito, FHC conferiu forte 
ênfase ao jogo de forças que 

condiciona os limites e 
possibilidades do 

desenvo lv imen-
to. “Ele dá uma 

grande autono-
mia para a es-
fera política. 
Ou seja, acre-

ditava que, com vontade política e com 
a articulação correta entre determinados 
grupos, seria possível reformar o capita-
lismo dependente e, em alguma medida, 
atenuar os seus aspectos antissociais”. 
Marini, ao contrário, considerava que a 
situação de dependência, mesmo na nova 
fase de internacionalização do capital, era 
totalmente incompatível com qualquer 
forma de bem-estar social e com a maior 
participação da classe trabalhadora no 
processo político.

A ideia principal defendida por Marini, 
observa Hadler, é que o capitalismo de-
pendente latino-americano tinha seu fun-
damento na superexploração da força de 
trabalho. Este seria o mecanismo utilizado 
pelas burguesias dependentes para com-
pensar as perdas de valor que sofriam nas 
suas relações econômicas com os países 
imperialistas e com os capitais internacio-
nais. “Essa superexploração é concebida 
por ele como sendo uma remuneração da 
força de trabalho abaixo do seu valor, ou 
seja, insuficiente para repor o desgaste da 
força de trabalho. Isso faria do capitalismo 
dependente um sistema profundamente 
antissocial e antidemocrático. Nesse sen-
tido, para Marini, a solução dos proble-
mas sociais e econômicos do Brasil e dos 
demais países latino-americanos passaria 
necessariamente pela ruptura com a de-
pendência e com o capitalismo. Assim, 
aponta como saída a via revolucionária. 
Ele assinala para uma revolução socialista 
de caráter continental, pois a sua discus-
são não se deteve somente ao Brasil”, es-
clarece o autor da tese.

PONTO DE APROXIMAÇÃO
Ainda que apresentem visões diver-

gentes em relação ao desenvolvimento 
dependente, FHC e Marini têm um ponto 
de aproximação, no entender de Hadler. 
Este está justamente nos limites das duas 
interpretações, que, a juízo do pesquisa-
dor, carecem de sustentação histórica. “No 
pensamento de FHC falta uma análise da 
formação das classes sociais. A possibilida-
de de reforma do capitalismo dependente 
apontada por ele está assentada justamente 
na ausência dessa avaliação. Ele entende a 
luta política a partir de grupos indetermi-
nados. Falta considerar, portanto, a relação 
entre economia, política e história”, aponta 
o pesquisador. É desse posicionamento que 
vem a crítica mais contundente de Fernan-
do Henrique às teses defendidas por Mari-
ni, como comenta Hadler.

Segundo ele, FHC acusa o interlocutor 
de abusar do economicismo e de reduzir 
toda a sua reflexão à mera atuação da ló-
gica do capital. “Nesse sentido, Fernando 
Henrique aponta corretamente que as coi-
sas não acontecem de forma imediata. A 
economia e a sociedade não determinam 
a superestrutura jurídico-política imedia-
tamente. Ocorre, porém, que ele também 
não avança em relação a essa questão, mais 
uma vez porque sua reflexão não conta 
com um embasamento histórico. A deter-
minação da economia é feita pelos sujeitos 
das classes concretas. FHC só conseguiria 
explicar essas classes se entendesse a for-
mação delas num contexto particular, que 
é o de uma sociedade nacional de origem 
colonial e escravista. Essa mesma defici-
ência surge quando ele entende que a arti-
culação do capital internacional com o es-
paço econômico nacional seria duradoura 
e profunda, e que dessa relação seria esta-
belecida uma solidariedade entre ambos. 
A concepção que ele tem da industrializa-
ção, no entanto, não tem correspondência 
nas condições históricas de um país com 
economia periférica, de origem colonial e 
escravista”, sustenta Hadler.

Fernando Henrique também não ques-
tiona em seus artigos, de acordo com o 
pesquisador, a possibilidade de reproduzir, 
em uma economia que apresenta escassez 
material, as formas típicas do capitalismo 
mais avançado. “Para ele, com a chegada 
das multinacionais, seria possível repro-
duzir uma forma de industrialização que 
permitiria o desenvolvimento. Entretanto, 
ele não considerou algo que Celso Furta-
do trabalhou muito bem, que é a questão 
da modernização dos padrões de consumo. 
Conforme Furtado, a reprodução das for-
mas de produção e consumo das econo-
mias avançadas foi viabilizada pela maior 
concentração da renda e das atividades pro-
dutivas. Os efeitos e benefícios da inovação 
e do progresso técnico, conforme Furtado, 
são restritos nas economias subdesenvolvi-
das, marcadas pela segregação social e pelo 
desemprego estrutural. Então, não há nelas 
a dinâmica identificada nos países desen-
volvidos, caracterizada pela acumulação do 
capital e pela expansão do mercado”.

Embora tenha uma visão totalmente 
diferente da de FHC, Marini também não 
constrói suas teses a partir de uma inter-
pretação de base histórica, insiste Hadler. 
O sociólogo, diz o autor da pesquisa, expli-
ca a reprodução da dependência e da preca-
riedade da classe trabalhadora a partir da 
lógica de O Capital, tal qual ele lê. “Marini 
vai buscar em leis gerais, como a da acumu-
lação e a da tendência decrescente da taxa 
de lucro, a explicação quase imediata para 
a superexploração do trabalho e para a re-
produção da dependência. Daí a necessida-
de, segundo ele, de romper com as amarras 
para promover o progresso social nessas 
sociedades. O problema é que ele tenta ex-
plicar fenômenos históricos concretos com 
base em leis abstratas”.

É também a partir dessa mesma base, 
acrescenta Hadler, que Marini procura ex-
plicar a dinâmica e o padrão das lutas de 
classe. “É fundado nesses conceitos que 
ele constrói a tese da superexploração do 
trabalho. E é a partir da radicalização das 
contradições entre capital e trabalho que 
ele vai explicar a necessidade de revolução. 

Em outros termos, ele não busca argumentos 
na dialética dos fatos concretos da realidade 
brasileira. Tanto é assim que Marini acaba 
dissolvendo essa revolução num movimento 
latino-americano genérico, o que deixa ain-
da mais clara a desconsideração dos aspectos 
históricos que formam a realidade da Améri-
ca Latina. Ele passa por cima das particulari-
dades das diferentes culturas, como seus pro-
cessos de colonização e de independência”.

Em resumo, considera o autor da tese, 
tanto FHC quanto Marini não conseguem 
dar respostas factíveis aos problemas que 
abordam justamente porque abandonaram 
em suas perspectivas a questão histórica. 
“Caio Prado Júnior, cuja obra tem forte in-
fluência do pensamento marxista, compre-

endeu bem a história do Brasil. Ele apon-
tou que a solução dos problemas só pode 
ser encontrada nos próprios problemas ou, 
melhor dizendo, nas condições históricas 
que os geraram. Assim, somente uma pro-
funda investigação histórica de uma deter-
minada realidade é capaz de fornecer a cha-
ve para a superação das adversidades. Esses 
pressupostos não estão presentes nem nos 
artigos de FHC nem dos de Marini”.

Outro ponto destacado por Hadler sobre 
o debate travado por FHC e Marini é que 
ele continua atual, mesmo tendo decorridas 
tantas décadas. “Embora a polêmica seja 
dos anos 1970, ela continua viva em virtude 
da influência que os dois autores ainda exer-
cem sobre setores da esquerda brasileira. As 
propostas para a resolução dos problemas 
brasileiros sempre oscilaram entre esses 
dois polos. Existem segmentos que apostam 
na via puramente institucional para superar 
as adversidades impostas pelo subdesenvol-
vimento, enquanto outros jogam todas as 
fichas na revolução. As duas soluções, vale 
reforçar, são abstratas porque também não 
levam em conta as condições históricas con-
cretas. Nesse sentido, as recentes jornadas 
de junho seguem na contramão dessas duas 
tendências e constituem uma importante 
contestação aos modelos político e econô-
mico que aí estão. As forças que vêm da 
rua apontam para essas formas limitadas 
de análise”, considera Hadler, que contou 
com bolsa concedida pelo Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

João Paulo Hadler, autor da pesquisa: “Tanto FHC quanto Marini não conseguem dar respostas factíveis aos problemas que 
abordam porque abandonaram em suas perspectivas a questão histórica”
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Manifestantes protestam em Brasília: na opinião de Hadler, as jornadas de junho seguiram na contramão de tendências hegemônicas 

O sociólogo FHC nos anos 70:
ênfase no jogo de forças que

 condiciona os limites e 
possibilidades do desenvolvimento

Segundo Ruy Marini, 
o capitalismo dependente latino-americano
tinha seu fundamento na superexploração

da força de trabalho

As análises de Celso Furtado acerca da modernização dos padrões de consumo, diz o autor da tese, foram ignoradas por FHC

Caio Prado Júnior:
para Hadler, artigos de FHC 
e de Marini não contemplam 

condições históricas
investigadas pelo intelectual 
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