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Brasil, China e a Crítica do Desenvolvimentismo 

O GMarx convida a discutir criticamente o desenvolvimentismo à luz das 
experiências brasileira e chinesa, tema sugerido pelo companheiro 
Fernando Sarti Ferreira. Depois de debatermos em 2021 os momentos da 
afirmação da independência política do Brasil, vamos agora tratar das 
(im) possibilidades e limites do desenvolvimento periférico dentro do 
sistema capitalista. Tema relevante no momento em que o Brasil enfrenta 
o período mais grave de sua história como país independente, com a 
destruição do Estado, a submissão total ao imperialismo e a fascistização 
do regime político.  

Cada apresentação de texto terá no máximo 20 minutos. Cabe à pessoa 
que fará a exposição garantir o envio prévio do texto a ser discutido 
digitalizado na lista de e-mails do Gmarx (marx@usp.br). Pede-se que o 
envio seja feito ao menos uma semana antes da data da reunião. Se alguma 
companheira ou companheiro não puder expor, pede-se que avise com 
antecedência ao e-mail  g-marx@usp.br. Também propostas de novas 
integrantes podem ser enviadas para esse e-mail. 

Dependendo das condições sanitárias do país, faremos reuniões 
presenciais no centro de São Paulo, respeitando os protocolos habituais 
como uso de máscara, distanciamento social e exigência de vacina. 
Tentaremos garantir a participação remota de quem estiver fora de São 
Paulo. No entanto, ainda não sabemos se haverá condições para que 
companheiras e companheiros de fora de São Paulo possam fazer 
apresentações.  

Nosso objetivo, como sempre, é estudar e difundir o marxismo de modo 
plural e sem sectarismo para que cada camarada tenha uma intervenção 
mais fundamentada no meio acadêmico ou na organização em que atua. 
Também reafirmamos que o combate ao fascismo e a defesa do socialismo 
são inseparáveis da luta contra o racismo, o machismo e todas as formas 
de discriminação e devemos nos comportar segundo tais preceitos nas 
nossas reuniões. Um novo ano de estudo e luta para Todes!  

 

 

 



1. A Modernização capitalista no centro: Revolução industrial e 
industrialização tardia 

MARX, K. “Draft of an Article on Friedrich List’s book: Das Nationale 
System der Politischen Oekonomie” – Tradução do Gmarx 
(https://gmarx.fflch.usp.br/boletim-ano3-01) 

LIST, F.  Sistema Nacional da Economia Política, capítulos 10, 11 e 12.  

 

2. A Ideia de Desenvolvimento 

PRADO JÚNIOR, C. História e desenvolvimento, cap 1.  

Furtado, C. O Mito do desenvolvimento econômico, (Parte I, cap. 5, pp. 
68-77). 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_reso
urce/content/3/FURTADO%20Celso%20-
%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4
mico%20-
%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livr
o.pdf 

 

3. Crise de 1929 e a assim chamada industrialização por substituição de 
importações 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, cap. 30-32. 

ZALUTH, P. P. “Qual era o projeto econômico varguista?”  

 

4. O Subdesenvolvimento 

FURTADO, C. Armadilha histórica do subdesenvolvimento, in: A 
Construção  Interrompida, II.  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5704104/mod_resource/cont
ent/1/Celso%20Furtado%20-
%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20Interrompida%20cap%201%20e%2
02-email.pdf 

SANTOS, Milton. Planejando o subdesenvolvimento e a pobreza. 
http://www.geocrocetti.com/msantos/Economia_Espacial.pdf 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_resource/content/3/FURTADO%20Celso%20-%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4mico%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livro.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_resource/content/3/FURTADO%20Celso%20-%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4mico%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livro.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_resource/content/3/FURTADO%20Celso%20-%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4mico%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livro.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_resource/content/3/FURTADO%20Celso%20-%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4mico%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livro.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_resource/content/3/FURTADO%20Celso%20-%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4mico%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livro.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4435210/mod_resource/content/3/FURTADO%20Celso%20-%20O%20Mito%20do%20Desenvolvimento%20Econ%C3%B4mico%20-%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20C%C3%ADrculo%20do%20Livro.pdf


 

5. A Crise da Hegemonia dos EUA e o Brasil 

TAVARES, M. C. Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes, 
https://books.scielo.org/id/s5gx2/pdf/sousa-9786586221695-16.pdf.  

FIORI, J. L. Maria da Conceição Tavares e a hegemonia Americana, 
https://www.scielo.br/j/ln/a/yRVB8XfmhvgmkMQq7Tvgvsy/?lang=pt 

 

6. Neo-desenvolvimentismo? 

SINGER, A.  "Será o lulismo um reformismo fraco"?  

GONÇALVES, R., “Nacional-desenvolvimentismo às Avessas” 
Exposição Fabiana Scoleso 

https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area4/area4-
artigo19.pdf 

PAULANI, Leda. A experiência brasileira entre 2003 e 2014: 
Neodesenvolvimentismo? 

http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-
2.4.8/index.php/cdes/article/view/32/pdf Exposição: Guilherme 
Laranjeira 

 

7. Golpe de 2016  (atividade aberta) (8/10) 

SERRANO, F. e SUMMA, R., “Conflito distributivo e o fim da “breve era 
de ouro da economia brasileira” 
https://www.scielo.br/j/nec/a/6S4G8GhbSYGY9QfRpZYxPnb/?format
=pdf&lang=pt 

FERREIRA, F., GASPAR, G., “Economia política do lavajatismo”. 
https://www.expressaopopular.com.br/loja/produto/operacao-lava-
jato-crime-devastacao-economica-e-perseguicao-politica/ 

 

8. O conceito de Imperialismo e o papel da China 

LENIN. Imperialismo: etapa superior do capitalismo, caps I-IV.  

https://books.scielo.org/id/s5gx2/pdf/sousa-9786586221695-16.pdf
https://www.scielo.br/j/ln/a/yRVB8XfmhvgmkMQq7Tvgvsy/?lang=pt
https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area4/area4-artigo19.pdf
https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area4/area4-artigo19.pdf
https://www.scielo.br/j/nec/a/6S4G8GhbSYGY9QfRpZYxPnb/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/nec/a/6S4G8GhbSYGY9QfRpZYxPnb/?format=pdf&lang=pt


KATZ, C. China: distante do imperialismo e do Sul global,  
https://outraspalavras.net/outrasmidias/china-distante-do-
imperialismo-e-do-sul-global  

 

9. É a China um modelo a ser seguido? (03/12) 

ARRIGHI, G. Adam Smith em Pequim, capítulo 12. 

GAULARD,  Mylène. Karl Marx à Pekin, capítulo a definir. 

WANG CHAOHUA, O Partido e sua história de sucesso: uma resposta a 
duas “revoluções”. 

 

 


