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Resumo: O artigo busca apreender o processo da formação sócio 

histórica brasileira para compreender a relação entre o capital 

mercantil e industrial e o racismo. O objetivo é delinear, à luz do 

pensamento marxiano, os fundamentos do racismo, apresentando 

a tese de que ele é fruto das relações contraditórias estabelecidas 

no interior do mercantilismo, constituindo-se como uma ideologia 

que se materializa através da violência de uma suposta 

inferioridade “racial”, exclusão social, genocídio e encarceramento 

praticados contra a população negra. Por fim, apresenta um 

panorama no qual a superação do racismo é possível apenas por 

meio da superação do capital e do trabalho proletário. 

 

Palavras-chave: racismo; luta de classes; destruição do capital. 
_______________________ 

 

  

INTRODUÇÃO 

 
Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa 
de Jorge Amado / pra ver do alto a fila de soldados quase todos 

pretos, dando porrada na nunca de malandros pretos, de ladrões 
mulatos e outros quase brancos / tratados como pretos, só pra 
mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como é 
que pretos, pobres e mulatos e quase brancos quase pretos de tão 
pobres são tratados / e não importa se os olhos do mundo inteiro 
possam estar por um momento voltados para o largo / onde os 
escravos eram castigados e hoje um batuque, um batuqe com a 
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pureza de meninos uniformizados, de escolas secundárias, em dia 

de parada / e a grandeza épica de um povo em formação, nos 
atrai, nos deslumbra e estimula / e não importa nada, nem o traço 
do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco do Paul 
Simon / ninguém, ninguém é cidadão, se você for ver a festa no 
Pelô e se você não for / pense no Haiti, reze pelo Haiti / o Haiti é 
aqui, o Haiti não é aqui. 

Caetano Veloso 

 

A formação social brasileira foi construída a partir do 

desenvolvimento do capital mercantil de impérios europeus, constituindo-se 

como uma das alavancas para a formação da massa de capitais necessária à 

consolidação do capital industrial. O império português, uma dessas 

potências mercantis, manteve a exploração colonial, através do exclusivo, 

por aproximadamente 276 anos. Neste sentido, a história do Brasil começa 

em Portugal e por isso é interessante iniciar chamando atenção para alguns 

elementos que estão na base do desdobramento da colonização e sua 

função social no interior do sistema de metabolismo social do capital que se 

formava a partir das ruínas do feudalismo. 

É necessário iniciar informando aos leitores que a Península Ibérica, 

local onde se situam territorialmente Espanha e Portugal, foi invadida pelos 

Mouros por volta de 711 (séc. 8)
1
, o que inviabilizou o modo de produção 

feudal. A luta contra os Mouros contribuiu para a formação de um Estado 

centralizado, na contramão daquilo que era comum na Europa feudal. Em 

1139, depois de uma vitória do Condado Portucalense contra um 

agrupamento Mouro, surgiu o Reino de Portugal, liderado pelo Rei Dom 
                                                           
1 O território da península era ocupado pelos visigodos. Uma vacância no reinado 

colocou duas facções em disputa (Ágila II e Rodrigo). Nessa disputa, Ágila II solicitou 

ajuda militar de Muça Ibne Noçair, governador mulçumano de África. Essa abertura 

foi o que faltava para que o império Turco Otomano invadisse a Europa. Os 

mulçumanos comandados pelo Muça tomou a cidade Ceuta, no estreito de Gibraltar, 

e daí tomou quase toda Península, restando um ponto de resistência na Astúrias, no 

norte. Vale lembra que o império Turco Otomano já havia conquistado boa parte do 

Oriente Médio e praticamente todo norte da África. Neste processo de invasão os 

mulçumanos contaram com apoio desconfiado dos judeus, cansados da subordinação 

imposta pelos visigodos. A reconquista iniciada ainda no contexto da invasão se 

completou com a retomada de Ceuta, em 1415.  
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Afonso Henrique, tornando-se o primeiro Estado absolutista da Europa. 

Entre 1383 e 1385, a dinastia de Avis, através de Dom João, impôs uma 

significativa derrota ao reino de Castela (Espanha) e iniciou o seu processo 

de consolidação e expansão. 

O desenvolvimento do império português se deu através de 

descontinuidades econômicas e equívocos políticos. Pode-se dizer que toda 

história de expansão imperial lusitana, o capital acumulado acabou tendo 

como destino outros Estados europeus. Portugal se lançou ao mar em busca 

de rota alternativa ao monopólio ítalo-mulçumano do comercio de 

especiarias, entretanto, a investida realizada em 1498, exitosa em certo 

sentido, acabou criando uma oferta maior que a demanda, gerando inflação 

e fazendo o preço das especiarias despencar, jogando-os numa crise 

econômica de proporções gigantescas – vale lembrar que o investimento 

para tal empreitada foi realizado por meio de empréstimo junto a 

banqueiros judeus estabelecidos em território luso. Para pagar o prejuízo, o 

império lusitano realizou outro empréstimo e lançou-se mais uma vez ao 

mar em busca de mais especiarias. Novamente, navios cheios de especiarias 

chegam a Portugal e instauram nova queda no preço das especiarias, 

aprofundando a crise e levando os portugueses a expulsarem os banqueiros 

para não pagarem a dívida. 

Os portugueses não entendiam que, naquele momento, estava se 

formando o mercado e a lei da oferta e da procura já estava operando no 

cotidiano das relações mercantilistas. Essa incapacidade de analisar a 

situação forçou os portugueses a saírem em nova expedição, agora 

patrocinada por bancos holandeses. Essa dependência do capital oriundo 

de bancos holandeses deixou Portugal numa situação comercial 

desfavorável e a Holanda começou a impor certas orientações que 

garantiriam que todos os esforços portugueses se reverteriam em lucros aos 

cofres holandeses. É assim que se inicia o plantio da cana-de-açúcar com a 

utilização do trabalho escravo. A Holanda vendia os trabalhadores 

escravizados aos portugueses; estes vendiam a rapadura para os holandeses 

que refinavam o açúcar e vendiam na Europa, inclusive para Portugal. Era 

uma operação altamente lucrativa para os Holandeses e foi nesse processo 

que os portugueses iniciam a colonização do Brasil. 
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No presente texto, pretendemos responder algumas questões que 

julgamos importantes para que possamos compreender a natureza do 

racismo e o seu peso no processo de luta de classes. Como surgiu o Brasil e 

qual a função social da colonização desse território no interior do processo 

de desenvolvimento do capital mercantil? Como a escravidão surgiu e qual 

a sua função na reprodução da totalidade social? Por quais mediações os 

trabalhadores africanos foram naturalizados como escravos e, portanto, 

como não-humanos? Houveram lutas contra a escravidão, quais foram as 

principais e que caráter tiveram? A abolição da escravatura se deu pela 

bondade da princesa Isabel ou pela necessidade de consolidação e 

generalização do trabalho “livre” assalariado? Os trabalhadores ex-

escravizados foram humanizados pela abolição ou se mantiveram à margem 

da cidadania que surgiu com o estabelecimento da República? Qual o 

caráter das lutas antirracistas no pós-abolição? As políticas estatais 

antirracistas possuem um caráter emancipador? No sentido da cidadania ou 

da emancipação humana? Como acabar com o racismo e a desigualdade 

social existente no Brasil? 

 

BRASIL: COLONIZAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

 

Uma nova era escravista se inicia com um cenário adverso: de um 

lado, a crise do feudalismo e, do outro, o desenvolvimento do capital 

mercantil. Sob novas bases justificadoras, o trabalho escravo, junto ao tráfico 

de cativos, seria uma das alavancas da acumulação primitiva, gênese do 

sistema sociometabólico do capital. 

Para Marx (1996b), dos interstícios do modo de produção feudal, em 

crise, brotaram relações econômicas que fortaleceram as trocas mercantis e 

foram favoráveis à criação de um mercado mundial. Esse período inicial de 

formação do capitalismo europeu foi denominado por Adam Smith como 

Acumulação Inicial. A interpretação dada para esse processo apresentava o 

capital em formação como a sua própria causa. Marx manteve o nome dado 

por Smith, mas fez uma análise crítica fundamental sobre o período 

demonstrando que a acumulação primitiva foi um processo de transição por 

meio do qual a violência converteu-se em potência econômica, parteira de 

uma nova forma histórica. Esse novo modo de produção reuniu capital e 
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força de trabalho livre pela violência do Estado Absolutista. Além disso, 

foram criadas leis e produzidos argumentos políticos, ideológicos e 

científicos que naturalizaram a desigualdade como uma categoria inerente 

ao ser social. A essência do indivíduo burguês (egoísta e competitiva) foi 

universalizada e sacralizada como a essência humana. 

Marx, portanto, percebeu que o resultado da acumulação primitiva foi 

o roubo e a violência, que criaram as condições para a reunião de uma 

massa de capitais e de força de trabalho livre. Assim nasceu o capital, uma 

relação social avassaladora e com limites estruturais cada vez mais explícitos, 

produzido por meio da exploração da mais-valia do proletariado, processo 

pelo qual fica evidenciado sua forma contraditória e destrutiva.  

O escravismo introduzido nas colônias dos Estados absolutistas foi 

uma das alavancas econômicas que potencializou a consolidação do capital 

monetário como capital industrial, demandando a ampliação dos mercados 

e recebendo destes as demandas que aceleraram o seu desenvolvimento. 

Essa alavanca econômica se configurou como uma verdadeira tragédia 

humana, pois se desdobrou em verdadeiro genocídio contra etnias 

americanas, africanas e os trabalhadores de todo o globo terrestre. 

Como sinalizado na introdução, os fundamentos da formação sócio-

histórica do Brasil e sua integralização ao modo de produção capitalista 

estão circunscritos no processo de desenvolvimento do Estado absolutista 

português e, posteriormente, na reprodução das relações econômicas e 

políticas da Inglaterra – o Estado-nação mais desenvolvido, onde o capital se 

desenvolveu em sua forma clássica. 

O resultado real da consolidação do capital para a América Latina 

pode ser descrita nos termos conferidos por Galeano (1990, p. 7): 

 
O desenvolvimento de uma indústria restritiva e dependente, que 

aterrissou sobre as velhas estruturas agrárias e mineiras sem alterar 

suas deformações essenciais, agudizou as contradições sociais em 

lugar de aliviá-las. A habilidade dos políticos tradicionais, 

especialistas na arte da sedução e do engodo, mostra-se hoje 

antiquada, insuficiente, inútil; o jogo populista que permitia outorgar 

para manipular não é mais possível, ou se revela uma perigosa faca 

de dois gumes. As classes e os países dominantes recorrem à 

maquinaria repressiva. De que outra maneira poderia sobreviver, 
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sem mudanças, um sistema social cada vez mais parecido a um 

campo de concentração? Como manter à distância, sem arame 

farpado, a crescente legião dos malditos? A medida em que o 

sistema se sente ameaçado pelo desenvolvimento sem tréguas da 

desocupação, da pobreza e das tensões sociais e políticas derivadas, 

encurta o espaço disponível para o disfarce e as boas maneiras: nos 

subúrbios do mundo, o sistema revela seu verdadeiro rosto. 

 

A dependência, a escravização da força de trabalho, o intercâmbio e a 

integração desigual ao mercado mundial são manifestações do 

desenvolvimento do capitalismo na América Latina. Nesse contexto, os 

países de capitalismo avançado desenvolveram suas indústrias às custas da 

expropriação de metais preciosos, alimentos e matérias primas oriundas das 

nações latino americanas. 

A violência da colonização destruiu verdadeiras civilizações, culturas e 

povos. De formas diferentes – escravidão direta dos índios na América 

espanhola e escambo na América portuguesa –, os europeus iniciaram um 

processo de extorsão de ouro, prata e matéria-prima (o pau-brasil) 

remetidos para a Europa, contribuindo para o domínio desses países no 

comércio internacional. As formas iniciais de exploração da força de 

trabalho evoluíram para a escravidão direta de indígenas e, em seguida, de 

africanos. 

Segundo Silva (2012, p. 34): 

 
Nas colônias espanholas, a economia colonial baseava-se na 

exportação de matérias-primas, dependendo do mercado externo 

monopolizado pela metrópole através do pacto colonial. A 

mineração baseava-se na extração de ouro e prata e estava 

concentrada no México e na Bolívia. A agricultura tropical 

desenvolveu-se na América Central e nas Antilhas, com base no 

sistema de “plantation”, ou seja, grandes propriedades monocultoras, 

trabalhadas por escravos. A pecuária concentrava-se, principalmente, 

no México e no vice-reinado do Prata. O comércio era praticado nas 

grandes cidades portuárias, como Buenos Aires, Valparaíso, 

Cartagena e Vera Cruz. [...] Já na América portuguesa, nos primeiros 

momentos da colonização, Portugal se ocupou apenas da extração 

do pau-brasil. O carregamento dos navios era feito pelos índios, na 

forma de escambo, ou seja, os índios cortavam e carregavam os 
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troncos do pau-brasil em troca de produtos que os portugueses 

traziam da Europa e que eram desconhecidos deste lado do mar. 

Cerca de trinta e dois anos depois [...] os portugueses decidiram 

colonizar a costa brasileira. Para tanto, utilizaram a experiência 

adquirida nas ilhas da Madeira e Cabo Verde, o cultivo de cana-de-

açúcar. 

 

O sistema colonial, como alavanca do processo de acumulação inicial, 

fez parte da dinâmica de reprodução do capital comercial e usurário que 

formaram o capital monetário. A colonização das Américas e Antilhas 

estava completamente integrada ao processo de reprodução do capitalismo 

comercial.  A violência desse processo, inciado em solo europeu, 

intensificou-se na América, Antilhas e África. 

O principal mercado de cativos da África foi realizado na Costa dos 

Escravos, região do golfo da Guiné, compreendendo o reino do Benim, 

Congo e Angola. A ampliação daquele pequeno mercado de escravos 

demandou a construção de uma verdadeira indústria marítimo-comercial – 

aí está o fundamento do sitema antântico. A produção da riqueza realizada 

pelos escravos compensava o investimento e demandava cada vez mais a 

ampliação do mercado. Neste sentido, os Estado absolutisas da Europa 

invadiram o continente africano, estabeleceram uma colonização intensa e a 

captura de homens e mulheres, tendo ajuda dos reinos africanos ou através 

do pagamento de milícias especializadas. 

Essa empreitada era extremamente lucrativa. Primeiro, porque os 

escravos eram trocados nos entrepostos africanos por produtos coloniais 

manufaturados com baixo custo de produção e vendidos por valores 

bastante elevados nas Américas e Antilhas. Segundo, devido ao fato de a 

conectividade entre a produção colonial e o comércio internacional exigir 

cada vez mais ouro, prata e matérias-primas advindas das colônias, com 

uma necessidade de escravos cada vez maior e com o pacto colonial (que 

garantia o monopólio e o exclusivo) encarregado de manter o baixo preço 

dos produtos. Essa operação – o que os portugueses não visualizaram – 

contribuía para aprofundar a crise portuguesa e rechear os cofres 

holandeses. 

Escravizadores e comerciantes traziam dos sertões africanos dezenas 

de cativos e de gêneros da região. Antes mesmo de chegarem ao litoral os 
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escravizados eram por diversas vezes negociados. As condições dessa longa 

caminhada até os navios negreiros eram as piores possíveis. Carregavam 

cargas pesadas de milho, dentes de elefantes, pele, cera, ou sacos de areia e 

pedras. O objetivo era mantê-los cansados e impossibilitar as fugas. Além 

disso, os homens eram presos aos pares em paus bifurcados pelo pescoço, 

vigiados por capangas armados e acoitados sem nenhum tipo de piedade.  

Nas feitorias instaladas no litoral africano esses cativos eram 

examinados cuidadosamente antes de serem adquiridos pelos comerciantes 

negreiros e pelos feitores. Antes de serem colocados nos navios, eram 

banhados, minimamente alimentados e marcados a ferro. A intenção era 

evitar a proliferação de doenças, a morte e a fuga. Além de todos os 

problemas por quais passaram dos sertões até o litoral, os africanos ainda 

sofriam com o pavor do desconhecido. Referindo-se às memórias do 

africano Gustavus Vassa, Maestri assevera que: 

 
Os tumbeiros, imensos, imóveis nas ondas, de velas esvoaçantes, 

eram vistos como seres ou embarcações semimágicas. (...) A bordo 

da estranha entidade, diante de homens que lhe pareciam demônios 

– tinham roupas exóticas; pele, barba e cabelos de cores inusitadas; 

um cheiro quase irrespirável –, o jovem Gustavus Vassa 

compreendeu seu terrível destino. Serviria de pestico a um banquete 

canibal. Simplesmente desmaiou de medo (MAESTRI, 1994, p. 47). 

 

O medo não era sem motivo. Até o início do século XVIII, a 

mortalidade média dos cativos girava em torno de 20%. Ao se aproximarem 

da costa americana, eles eram liberados para ficar nos conveses, eram 

alimentados e bebiam água. No desembarque eram batizados no 

cristianismo e recebiam um novo nome, além de serem visitados por outros 

africanos já instalados no Brasil que pudessem se comunicar. Tudo isso 

para deixá-los tranquilos, quietos e com boa aparência para facilitar a venda. 

Os escravizados se deixavam conduzir, desolados, por conta da 

travessia, exaustos fisicamente por conta da posição em que estavam 

dispostos nos tumbeiros. Muitos deles morriam durante o percurso ou 

mesmo imediatamente após a travessia. Depois do período de 

“confinamento”, eles eram expostos nos mercados e armazéns de venda de 

escravos. Normalmente, os compradores evitavam comprar famílias, 
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parentes e “peças” oriundas da mesma região linguística para evitar as fugas 

e conspirações. 

No Brasil, a escravidão foi o pilar da vida rural e urbana; da produção 

da riqueza social expropriada pelos colonizadores e da organização da vida 

nas cidades que foram surgindo ao longo do desenvolvimento social. 

Passado o período inicial conhecido como “ciclo do pau-brasil”, passou-se 

ao plantio da cana-de-açúcar. A produção era realizada nos engenhos, junto 

com os demais produtos para o consumo interno. A casa grande era 

construída em ponto alto e sadio, de onde se controlava a senzala e o 

canavial. Mais afastados situavam-se os engenhos, as instalações produtivas e 

as senzalas (moradia dos trabalhadores escravizados). 

As atividades produtivas das manufaturas eram divididas e 

hierarquizadas, como forma de aumento da produtividade e de controle 

social dos cativos. Atividades mais complexas eram realizadas por homens 

livres ou pretos forros e as mais penosas por escravos rebeldes e fujões, que 

trabalhavam na maior parte das vezes acorrentados. 

Nas longas e penosas jornadas de trabalho na terra, os cativos 

deveriam queimar as matas, limpá-las, plantar a cana, roçar o solo e, por 

fim, colher. Eram mais de 12 horas de trabalho diários, com uma enxada 

que pesava cerca de dois quilos, as vezes por quinze dias ininterruptos, nos 

cinco ou seis meses de safra, os trabalhadores africanos escravizados 

penavam de sol a sol e sob as chicotadas dos feitores. Nos engenhos ainda 

era pior. Exaustos os cativos por vezes dormiam em pé. E no processo de 

moer a cana, inúmeros perdiam mãos e braços nos afiados facões das 

prensas.  

Tais procedimentos diários eram tão desumanos que a média útil de 

vida de um jovem saudável era de aproximadamente sete anos. A economia 

açucareira hegemonizou as relações produtivas no Brasil dos séculos XVI e 

XVII. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha se unificam, sob domínio 

espanhol. As relações econômicas e comerciais com a Holanda são 

suspensas e a Holanda invade o Brasil. Em Pernambuco, eles intensificaram 

a produção da cana e só foram expulsos quando Portugal faz um acordo 

com os ingleses e estes declaram guerra aos holandeses. Enfraquecidos com 

a guerra contra os ingleses, os holandeses são expulsos de Pernambuco e se 

deslocam com os capitais e as técnicas mais avançadas de plantação e 
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refinamento do açúcar para o Caribe, provocando a “decadência da 

agromanufatura açucareira no Brasil, que, no entanto, continuou a produzir 

o alimento sem sessar”, durante os séculos XVII e XVIII (MAESTRI, 

1994, p. 74). 

Por volta de 1680 o ciclo do açúcar vai chegando ao fim. Esse período 

foi marcado pela relação entre Holanda, Portugal (unificado à Espanha 

entre 1580 e 1640) e Brasil. As características principais do período são: 

extermínio indígena, desmatamento e saque das riquezas naturais, formação 

de uma classe dominante internacional e dependente dos impérios 

Português e Holandês, trabalho escravo do africano negro e monocultura 

voltada para exportação. Nesse processo, as fugas dos trabalhadores e a 

formação de quilombos era constante e deu bastante trabalho às 

autoridades coloniais. 

O acordo com a Inglaterra se materializou através do Tratado de 

Panos e Vinhos (Methuen), por meio do qual Portugal venderia vinho para 

os ingleses e estes venderiam tecidos aos portugueses, entretanto, a 

produção do vinho português era realizada por comerciantes ingleses. A 

Inglaterra se beneficiou muito com o tratado e acabou sendo a principal 

beneficiada com a descoberta de diamantes na chapada diamantina e do 

ouro das “minas gerais”. O ouro foi utilizado para pagar a dívida com os 

ingleses. Apesar da transferência de riqueza para a Inglaterra, a situação 

inaugurada pela descoberta do ouro possibilitou o surgimento da pecuária 

extensiva e de um tímido mercado interno, mantendo intacto a estrutura 

desigual da colônia. Na Inglaterra, a manufatura simples foi superada e a 

livre retirada de madeira da colônia brasileira elevou a economia inglesa a 

um novo patamar de desenvolvimento. Muitos fazendeiros escravistas 

migraram para a região das minas gerias com seus escravos em busca do 

metal precioso e a demanda por africanos feitorizados teve novo impulso. A 

mineração também foi a responsável pelo processo de interiorização do 

Brasil e pela crescente migração de portugueses. 

 O trabalho na mineração foi realizado na exploração dos depósitos 

auríferos e das rochas matrizes, nas encostas dos morros. Neste tipo de 

ocupação, no geral, os trabalhadores escravizados passavam até fome, 

trabalhando dentro dos córregos e rios gelados por intermináveis horas. 
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Além disso, a economia feita no processo facilitava os desmoronamentos de 

galerias e a morte constante dos cativos. 

Em algumas regiões do nordeste e do sul desenvolveram-se as 

fazendas pastoris, com baixo investimento e muitas vezes sem a presença de 

escravos. Esse tipo de produção possibilitou maior integração entre o 

interior e o litoral, uma vez que as fazendas de açúcar necessitavam de 

animais para mover as moendas. O sucesso desse tipo de produção 

dependia muito mais da qualidade da pastagem do que de investimentos 

dos donos. Além disso, os trabalhadores pastoris trabalhavam montados e 

sozinhos, se fossem escravos facilitaria o processo de fuga. Nas charqueadas, 

no entanto, a presença de trabalhadores escravizados era necessária. O 

trabalho feitorizado nas charqueadas – com trabalhos de campeiro, 

desnucador, zorreiro, charqueador, aguadeiro, salgador e graxeiro – era 

pesado e o controle bastante violento. 

As cidades do Brasil escravista surgiam e se desenvolviam como 

elemento secundário e de apoio à escravidão, cumprindo funções 

administrativas, comerciais e sociais acessórias. A densidade populacional 

era pequena, formada por alguns poucos funcionários civis e militares, 

oficiais mecânicos, comerciantes e trabalhadores feitorizados. Como 

dissemos, aqui também os escravizados foram fundamentais, construíam 

casas, ruas, praças, igrejas, mercados etc. Todas as construções refletiam a 

vida autoritária e simples do mundo escravista, reforçando o ideal de 

segurança e poder. 

O ciclo do ouro teve fim em 1780. O saldo desse período foram: a) a 

interiorização do país (por meio das bandeiras e das migrações por 

interesses econômicos); b) o fortalecimento de outras atividades econômicas 

secundárias que contribuíram para a formação de um mercado interno e 

ampliação da burocracia estatal; e c) o surgimento do sentimento nacional. 

Esse último desdobramento tem na revolta contra a rigidez do controle do 

ouro e o estabelecimento da derrama um ponto de partida. A luta pela fatia 

maior do lucro produzido internamente possibilitou o surgimento do 

sentimento nacional, iniciando uma oposição entre o governo português e a 

classe dominante colonial que pretendia garantir seus lucros. 

Durante esse período a estrutura escravista, agroexportadora e 

dependente do capital internacional, mantém-se intacta: extermínio 
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indígena, desmatamento e saque das riquezas naturais, formação de uma 

classe dominante internacional e dependente dos impérios português e, 

agora, inglês, trabalho escravo do africano negro e monocultura (do ouro) 

voltada para exportação. O ouro brasileiro e a manufatura complexa 

permitiu que os ingleses fizessem a sua revolução burguesa (entre 1776 e 

1830) e se lançasse em busca de mais matéria-prima e mais mercados 

consumidores. 

Em 1776 os EUA se tornam independente da Inglaterra e entre 1789 

e 1815, a França realiza a sua revolução liberal. Os efeitos da Revolução 

Francesa são catastróficos para Portugal. Os ataques de Napoleão 

Bonaparte com a tentativa de criar um bloqueio continental ao comércio 

inglês, resultou em novo acordo de dos portugueses com os ingleses, ainda 

mais desfavorável, e a fuga da Família Real para o Brasil. A Inglaterra 

poderia ter protegido Portugal da invasão francesa, mas era mais 

interessante que a Corte lusitana viesse para o Brasil: era a retirada 

estratégica de um intermediário na relação com a colônia. O saldo foi a 

abertura dos portos para os ingleses e o estabelecimento da produção de 

algodão para abastecer a indústria têxtil inglesa.  

A vida urbana ganhou novo impulso com a chegada da família real 

portuguesa e seus dez mil acompanhantes, em 1808. Fugidos das investidas 

das forças político-militares da França napoleônica, contando com o apoio 

logístico e financeiro da Inglaterra, a família real se instalou no Rio de 

Janeiro e o Brasil se tornou sede do Império Lusistano. As cidades foram 

reestruturadas, sobretudo o Rio de Janeiro, e a vida urbana ganhou 

materialidade. 

Em Silva (2018, p. 241-242), apresento um panorama da violência 

extra econômica praticada no período entre a Colônia e o Império: 

 
A brutalização do escravizado e a violência do escravismo colonial 

mercantil eram práticas corriqueiras na colônia e no império. Afora 

toda a violência da captura, do tráfico, da venda, da separação afetiva 

e do isolamento, a vida últil do escravizado era de sete anos – salvo 

raras exceções. Ao final de sua jornada, tornavam-se inválidos ou 

morriam. Além disso, a especialização dos instrumentos de tortura, o 

estupro das jovens negras, a mestiçagem forçada e planejada, os 

abortos forçados, a mutilação das mulheres negras por ciúmes, tudo 
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isso obetivou uma verdadeira carnificina – “arrancavam-lhes dentes, 

cortavam-lhes seios e furavam os olhos. Há casos de sádica vingança: 

sinhás que cozinhavam pedaços de negras, especialmente os seios, e 

os servem a seus maridos etc.” (CHIAVENATO, 1988, p. 77). 

 

A citação acima não consegue dimensionar a barbarização da vida 

cotidiana da Colônia e Império, apresenta apenas sinteticamente os 

espancamentos e multilações, os estupros e as humilhações sofridas por 

mulheres e homens oriundos do continente africano. Em Silva (2018, p. 

242) apresento também as variadas formas de resistir: 

 
As formas de resistir eram variadas: a imobilização à espera da 

morte; o banzo; o suicídio; o infanticídio e o aborto cometidos por 

mães negras; o assassinato de senhores e seus parentes; as práticas 

religiosas; a reinvenção cultural; a capoeira; as redes de solidariedade 

(cooperativas ou sociedades de ajuda mútua, nas quais os 

escravizados utilizavam seus ganhos para comprar sua alforria ou a 

de outros cativos); as negociações; as fugas e a rebelião. A resistência 

escrava sempre ocasionou prejuízos econômicos. 

 

Da rebeldia e da rebelião surgiram movimentos emancipacionistas 

que contribuíram para a abolição da escravatura. 

Em 1821, com a Revolução dos Portos, Portugal se livre do domínio 

francês e convoca o Rei, sob pena de perder o direito de governar. Essa 

situação inusitada atrapalharia os interesses ingleses não fosse a ideia de 

obrigar Dom Pedro a ficar no Brasil e participar do golpe da 

independência, mantendo uma relação comercial favorável aos ingleses. Por 

volta de 1823, o Brasil independente de Portugal é, praticamente, uma 

colônia inglesa. Em 1831, Dom Pedro I renuncia ao trono brasileiro e se 

torna Rei de Portugal. O Império brasileiro entra em um período de 

regências provisórias que governavam em nome do imperador Dom Pedro 

II, ainda menor de idade. 

Entre 1835-50 até 1930 desenvolve-se o ciclo do café, mais uma vez 

por determinação de fora, a Inglaterra, o café era um alimento importante 

para os proletários ingleses. Até 1888 aquela estrutura colonial se mantém, 

apesar da independência: extermínio indígena, desmatamento e saque das 
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riquezas naturais, formação de uma classe dominante internacional e 

dependente dos impérios português e inglês, trabalho escravo do africano 

negro e monocultura (café) voltada para exportação. 

A partir de 1870 as cidades passaram por intenso processo de 

“desescravização”. O capital que se consolidava em solo inglês exigiu das 

autoridades londrinas uma tomada de posição política que levasse ao fim da 

escravidão para a generalização do trabalho abstrato assalariado. Já em 1810 

os Tratados de Comércio e Navegação/Aliança e Amizade permitia a 

captura de escravos apenas nas colônias portuguesas de Angola, 

Moçambique e Guiné. Em 1831, a Assembleia Geral (espécie de 

parlamento brasileiro) sancionou a Lei Feijó, pela qual considerava livres os 

africanos que entrassem no país a partir daquela data. 

Em 1833 os ingleses aboliram a escravidão em suas colônias. Eles, em 

1844, sancionaram o decreto chamado de Bill Aberdeen, que considerava 

navios negreiros como piratas e dava poderes à marinha inglesa para 

apreendê-los em qualquer lugar do mar, incluindo a margem de outros 

territórios nacionais. No Brasil, foi sancionada a lei Eusébio de Queirós, em 

1850, proibindo o tráfico externo de escravos. Neste mesmo ano, o ciclo 

econômico brasileiro foi hegemonizado pelo cutivo do café. O preço dos 

escravos disparou no mercado interno e foi necessária intervenção estatal 

para que rapidamente a força de trabalho escravizada fosse direcionada para 

a produção do café, iniciando o movimento de tráfico interno de escravos. 

As proibições inglesas ao tráfico e à escravidão soaram internamente 

como um duro golpe à economia imperial baseada no cutivo do café. 

Internacionalmente, gerou uma série de teorias que justificavam a 

necessidade de continuação do tráfico e da escravidão para o 

desenvolvimento da economia mundial e do próprio padrão de civilidade, 

uma vez que a escravidão era entendida por filósofos do peso de Hegel 

como instrumento da construção da civilidade entre os africanos (Cf. 

SILVA, 2012, p. 48-49). Nesse contexto, as teorias raciais, respaldadas pela 

filosofia e ciência burguesas em processo de decadência, tiveram o objetivo 

conservador de justificar a manutenção do tráfico de escravos e da 

escravidão. Aqui notadamente a função social do racismo é reacionária, 

pois seu objetivo era o de criar um obstáculo à generalização do trabalho 

abstrato assalariado. 
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O governo imperial prolongou a escravidão como pôde – as leis do 

Ventre Livre, em 1871, e dos Sexagenários, em 1885, foram inócuas e 

demonstraram a falta de interesse em acabar com ela. A vigência formal do 

liberalismo, as restrições ao tráfico, as revoltas e rebeliões escravas, as 

promessas de alforria aos escravos que participassem da guerra contra o 

Paraguai (1864-1870), o medo de que as revoltas e rebeliões evoluíssem 

para uma revolução escrava de tipo haitiana, a abolição da escravidão em 

praticamente todo o continente americano e o surgimento de movimentos 

abolicionistas, ao passo que levou à abolição da escravidão brasileira em 

1888, fez surgir um movimento brasileiro pretensamente científico 

fundamentado na ciência das raças. 

A abolição formal da escravidão e o estabelecimento da República 

contribuíram para a reconfiguração da ordem social brasileira, fortalecendo 

a ideologia do embranquecimento e demandando a ideologia da 

democracia racial, mantendo os determinantes da desigualdade étnico-racial 

criada pelo escravismo colonial, incorporada à ideologia burguesa brasileira. 

Para Silva (2018, p. 245): 

 
O conceito de raça forjado pela ciência biológica, sobretudo no 

campo de estudos genéticos, e transferido acriticamente para as 

ciências sociais e humanas serviu de base para o massacre das 

populações afrodescendentes. O projeto burguês brasileiro de 

construção da identidade nacional seguiu no sentido de apagar o 

passado conflituoso (econômico e cultural) entre as classes e os 

grupos étnicos que formaram a nação, encontrando nas teses de 

Raimundo Nina Rodrigues e de Gilberto Freyre a sustentação 

ideológica necessária. 

 

No Brasil, o racismo enquanto expressão da alienação emergiu como 

resposta de um Estado burguês conservador e oligárquico à crise do 

escravismo colonial. Como argumenta Silva (2018, p. 239): 

 
O arcabouço de ideias e arranjos supostamente científicos tornou-se 

pressuposto para o estabelecimento de conceitos que dividiram a 

sociedade em grupos raciais distintos, inferiorizando os africanos, 

afrodescendentes e mestiços. O projeto de embranquecimento da 

nação – que teve em Raimundo Nina Rodrigues como seu principal 
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porta-voz – passou inicialmente pela mestiçagem, por preconizar a 

inferioridade da “raça” negra e, portanto, justificou a substituição da 

mão de obra negra, promoveu a mestiçagem e investiu na 

marginalização da cultura, criminalização do modo de vida e 

assassinato da população negra como principais estratégias. 

 

E continua (Idem): 

 
Exatamente por isso, o apoio à entrada de imigrantes brancos por 

ocasião da ascensão da economia cafeeira e do impulso ao processo 

de industrialização desprezou a formação e o emprego de uma 

ampla população resultante da escravidão – tanto que, em cerca de 

80 anos, imigraram para o Brasil mais de quatro milhões de brancos. 

 

Com a generalização do trabalho proletário e o fim do tráfico e da 

escravidão, a vida dos trabalhadores negros não sofreu praticamente 

nenhuma mudança de direção, uma vez que o racismo continuou atuando 

no cotidiano desses trabalhadores, agora com o objetivo de rebaixar o valor 

da força de trabalho desses indivíduos, mantendo-os na mesma posição 

social para que estivessem aptos apenas a determinados postos de trabalhos, 

notadamente aqueles dispensados por trabalhadores mais qualificados, ao 

passo que até mesmo os direitos sociais mais fundamentais (que a essa 

altura já estavam generalizados entre os demais trabalhadores) lhes eram 

negados. 

Baran & Sweezy (1996) fizeram uma análise interessante do 

capitalismo monopolista (que substituiu o capitalismo concorrencial por 

volta de 1870 e teve como resultado mais imediato uma nova corrida 

imperialista que colocou a Alemanha no circuito e fez explodir a primeira 

guerra mundial, em 1914, e, como consequência, a revolução Russa de 

1917) e apontaram para o problema da criação de um excedente 

relativamente grande, através da concentração e centralização de capitais, 

que não conseguia se realizar por meio do consumo e de investimentos 

exigidos para sua absorção. Tal situação gerou estagnação econômica para 

as potências monopolistas e as alternativas postas em movimento buscaram 

manter o crescimento da taxa de lucro e abocanhar parcela cada vez maior 

do mercado mundial. Assim, promoveram a aquisição de empresas 
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menores ou em dificuldade do mesmo setor, empresas em dificuldade ou 

menores de outros ramos da produção mundial e também em empresas e 

indústrias de outros Estados-nacionais, transnacionalizando o capital e 

incorporando à sua estrutura um sistema financeiro totalmente globalizado. 

No acordo fechado com os ingleses em 1823, a propósito da 

independência, estabeleceu-se que o Brasil não poderia instalar 

manufaturas. Em 1911, a crise econômica sufoca o Brasil e o café passa a 

ser produzido por meio de uma política de socialização das perdas entre os 

produtores. A partir de 1920 surge nova leva de nacionalismo, dessa vez 

contra o ímpeto do capitalismo inglês. Neste período, a hegemonia 

econômica internacional já havia sido transferida para os EUA e a Rússia 

revolucionária caminha em direção da formação da URSS. É esse o 

contexto em que surge a produção industrial em massa 

(fordismo/taylorismo – 1920) e a crise de 1929, que estremeceu os pilares 

do capitalismo, forçando-o a se reinventar.  

A República Velha entra em colapso e Getúlio orquestra a chamada 

“revolução de 30”. A partir de 1937 Vargas estabelece o Estado Novo e em 

1939 estoura a segunda guerra mundial. A guerra segue até 1945, com a 

derrota da Alemanha nazista, e nos anos de sua duração os produtos 

industrializados eram destinados à guerra e, com o fim da guerra, à 

reconstrução da Europa. Assim, o capital acumulado na agricultura e os 

investimentos estadunidenses foram destinados à industrialização brasileira. 

Assim como nos países de capitalismo avançado, o resultado do 

processo de industrialização brasileira foi o surgimento da pauperização do 

trabalho como resultado da lei geral da acumulação capitalista. Entretanto, o 

Estado Novo adotou uma política de proteção ao trabalhador, incentivando 

o trabalho e o aumento da produção. Criou setores no interior da 

burocracia estatal para auxiliar no planejamento e execução das ações 

estratégicas para o controle da classe trabalhadora. Assim, promulgou uma 

legislação trabalhista que respondia, de certa forma, às necessidades do 

trabalhador assalariado e aos interesses mais amplos da industrialização 

emergente, criando funções destinadas ao enfrentamento conservador da 

desigualdade social e da consequente concentração da população em áreas 

urbanas. 
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O Estado Novo criou novas estratégias para combater os efeitos do 

empobrecimento dos trabalhadores, centrando suas ações em problemas 

ligados a assistência, educação, habitação, saneamento básico, infra-estrutura 

urbana e tantos outros. Com o incremento do processo de industrialização, 

os movimentos operários começaram a surgir no País. A luta de classes 

passou a ser enfrentada pelo Estado através de soluções mais abrangentes. 

Esse processo, no entanto, ao sinalizar para uma lenta incorporação 

da imensa população de ex-cativos, trouxe junto a ideologia da democracia 

racial, construindo o mito de harmonia entre as etnias que construíram a 

nação, numa clara tentativa de abafar as denúncias de racismo ou jogá-las 

para o âmbito da vida privada. O racismo brasileiro, portanto, além de 

continuar servindo de base para a inferiorização, marginalização, 

encarceramento e assassinato dos trabalhadores, fez surgir movimentos 

sociais antirracistas democráticos cheios de ilusões reformistas e politicistas, 

no fundo baseadas no idealismo (kantiano ou hegeliano): a imprensa negra; 

a frente negra brasileira; os clubes sociais etc. 

 

MOVIMENTO ANTIRRACISTA DEMOCRÁTICO E AS ILUSÕES 

REFORMISTAS 

 

O fim da escravidão e a formação da classe operária brasileira 

ocorreram num contexto em que a alternativa à crise do Império era a 

instauração da República, numa clara referência aos ideais da revolução 

francesa, porém, com toda resistência de uma política interna dominada 

pelos portugueses, expulsos da Europa pelas forças napoleônicas. A 

independência do Brasil em relação à coroa portuguesa (1822) não foi fruto 

da luta organizada de uma burguesia nacional, ao contrário, foi um golpe 

orquestrado pela classe dominante inglesa e brasileira contra o governo 

português. O resultado foi a formação de uma classe operária (a partir da 

década de 1930) que lutava pela defesa de melhores condições de trabalho, 

melhores salários e pela consolidação da democracia – o grande momento 

dessa luta democrática se deu décadas depois durante a Ditadura Militar 

(1964-1985). 

A luta pela paz mundial, depois da segunda guerra, e o surgimento de 

movimentos de causa única em defesa da ampliação da democracia 
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burguesa, em consonância à luta contra a segregação racial estadunidense e 

contra o Apartheid sul-africano, fez surgir um grande movimento 

antirracista democrático. Nos EUA, o antirracismo estava inserido num 

contexto de uma clara oposição entre a democracia capitalista e o 

socialismo real da União Soviética, o que levou à dispersão, pelas agências 

de inteligência, de grupos militantes mais radicais. 

A conquista dos direitos civis se tornou a principal pauta negra, 

construindo uma ideia de empoderamento ligado à autoafirmação cultural. 

Esse movimento logo chegou ao Brasil e foi bem recebido por artistas, 

militantes, políticos e intelectuais negros inseridos nas lutas sociais. Aqui, a 

conjuntura era de luta contra a Ditadura Militar, com o lento surgimento de 

uma aristocracia operária e de um partido dos trabalhadores – que 

apresentava uma concepção democrático-popular muito próxima do 

pensamento socialdemocrata. 

Nos EUA, a luta pelo empoderamento negro caiu como luva na 

construção do multiculturalismo. No Brasil essa luta foi assumida, na era 

dos “movimentos de causa única”, pelo Movimento Negro Unificado contra 

a Discriminação Racial – o instrumento político de maior alcance desde o 

Partido Negro Brasileiro. A luta antirracista passou a ser uma luta pela 

criação e ampliação dos direitos sociais da população negra, em alguns 

casos incorporando pautas das nações indígenas. 

O anseio de integração da população negra à cidadania burguesa 

influenciou na criação de leis que criminalizaram o racismo e autorizaram a 

demarcação de terras quilombolas, que pautaram estratégias de melhoria da 

saúde e de inserção da juventude na universidade, além de facilitar o seu 

ingresso no mercado de trabalho por meio de cotas. Essa é a marca do 

período no qual a aristocracia operária “comandou” o estamento político 

burocrático e assimilou demandas das chamadas “minorias sociais”. 

Essa política serviu para desarmar a classe operária, criar a ilusão de 

que é possível reformar o capitalismo tornando-o mais humano e para 

minimizar a violência sofrida por essa parcela da população brasileira, negra 

e pobre. A criminalização da linguagem utilizada pelos racistas mantém 

intacta a genocida violência de controle e eliminação de pessoas negras e 

pobres no país. O discurso reformista da possibilidade de uma vida digna 

no interior do capitalismo, é um engodo vendido por movimentos, 
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sindicatos e partidos que lutam para manter no poder uma aristocracia 

operária subserviente ao grande capital. 

A crise estrutural do capital e a crise política possibilitaram que a caixa 

preta da democracia brasileira fosse aberta e os trabalhadores passaram a 

desconfiar do congresso e do judiciário. Esse processo desaguou na crise do 

petismo e do estamento político burocrático e no fortalecimento de um 

setor legitimado por movimentos radicais moralistas de defesa da família 

tradicional e da herança colonial – entre eles grupos radicais de protestantes 

neopentecostais e grupos milicianos. 

Além disso, as políticas sociais focalizadas fortaleceram a linha liberal 

do movimento negro brasileiro, que passou à defensor do projeto da 

aristocracia operária, ávida por voltar ao topo do poder político. A 

integração social acrítica promovida por uma espécie de afro-centrismo 

capitalista – a luta por dinheiro para ostentar poder – endossa o caráter 

antirrevolucionário das elites brasileiras pró-imperialista. Esse apoio do 

movimento negro ao “Lula Livre” não deve ser visto como acaso. Ambos 

defendem a democracia burguesa, com um belo discurso antirracista que se 

move apenas para a ascensão socioeconômica de alguns indivíduos, mas 

que pouco age na direção da eliminação da violência policial que aprisiona, 

tortura e assassina os jovens negros e pobres. 

 

DESTRUIR O CAPITAL, O ESTADO E CONSTRUIR O COMUNISMO PARA 

ELIMINAR O RACISMO 

 

O tráfico negreiro e a escravidão – nas colônias dos impérios 

europeus em fase de construção do capitalismo – foram tragédias 

humanitárias que arrasaram vários povos dos continentes africano e 

americano. Espancamentos, mutilações, estupros, humilhações, chicotadas 

e homicídio faziam parte do dia a dia da população escrava, brutalizada pela 

carnificina escravocrata, A formação social brasileira carrega, ainda hoje, as 

marcas dos horrores da colonização e da conversão da cor da pele em 

símbolo da posição social dos indivíduos. O racismo está, por meio de 

muitas mediações, inserido na dinâmica da luta de classes, antes como 

necessidade de justificação de um processo econômico e agora como 

consequência da desigualdade social promovida pelo capital. 
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A resposta focalista/pontual dada pela aristocracia operária – 

necessária na completa cooptação das lideranças negras daquele 

antirracismo democrático – durante a era do petismo, foi orientada pelo 

assistencialismo de combate à miséria e por uma política de segurança 

pública violenta contra os trabalhadores negros e pobres, na dobradinha 

bolsa família/UPP’s. A crise estrutural do capital e a crise da própria 

democracia burguesa têm demonstrado cada vez mais a impossibilidade de 

reformas do Estado que beneficiem os trabalhadores e as populações 

oprimidas, pois ainda que o racismo tenha sido criminalizado, a população 

negra continua sendo controlada nas grotas e favelas etc. através da violência 

racista do próprio Estado e de forças paramilitares. 

Em 2017, houve 65.602 homicídios, cerca de 179,7 homicídios por 

dia, uma média de 7,48 assassinatos por hora. O Brasil chegou mais uma 

vez ao maior nível histórico de assassinatos e toda essa violência tem um 

recorte que evidencia o racismo. Cerca de 75,5% das vítimas são negras. A 

taxa de homicídio para cada 100 mil pessoas negras foi de 43,1 enquanto a 

do restante da população foi de 16,0 apresentando um crescimento nos 

últimos 10 anos de 33,1% para a população negra e 3,3% para os demais 

grupos identitários. 

Houve uma redução de 0,3% na taxa de homicídio contra populações 

não negras, em 2017, enquanto que em relação à população negra ela 

cresceu 7,2%. A crise nos presídios contribuiu para esse crescimento, 

indicando um relação ainda mais profunda entre encarceramento e 

assassinato como estratégias racistas. O Rio Grande do Norte chegou à taxa 

de 87,0 homicídios para cada 100 mil negros e Alagoas tem o maior nível 

de desigualdade nos homicídios, para cada um não negro assassinado 18,3 

negros têm suas vidas encerradas. O Estado brasileiro é o terceiro na lista 

dos que mais prendem pessoas no mundo, são cerca de 300 presos para 

cada 100 mil habitantes e 67% destes são jovens e negros. Os números 

sugerem que a desproporção na taxa de homicídios e encarceramento está 

relacionada com a nova face do racismo brasileiro: a prisão e o assassinato 

como modelo de controle social dos trabalhadores negros e pobres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O racismo não é uma simples consequência das desigualdades de 

classe, também não é um fenômeno presente na natureza da vida em 

sociedade. A luta contra ele, entretanto, definitivamente precisa ser uma luta 

contra o capital. A análise crítica das relações sociais desde os anos 70 do 

século passado apontam para uma queda na taxa de lucro e uma 

incapacidade de resolução da lucratividade burguesa com os mesmos 

mecanismos que se vinha utilizando. A redução dos direitos sociais e 

trabalhistas, a precarização do trabalho e o desemprego tem sido as 

respostas à crise, jogando seu peso nas costas dos trabalhadores. A 

conjuntura atual é uma oportunidade para abertura de uma luta ofensiva 

contra o capital e a burguesia, pela libertação do trabalhador da prisão que é 

o sistema de assalariamento. 

A verdadeira luta contra o capital é aquela pela libertação do trabalho 

e, também por isso, o trabalho é fundamental nesse processo, ainda que a 

luta política seja o seu principal campo de atuação. Com isso, entendemos 

que existe uma centralidade do proletariado na luta política contra o capital, 

o que não significa que o proletariado sozinho dará conta dessa 

responsabilidade histórica. A luta pela libertação do trabalho é uma luta dos 

trabalhadores e de todos aqueles que sofrem os efeitos e as consequências 

da violência de classe, da violência do capital e do Estado. 

O racismo é uma realidade no cotidiano dos trabalhadores negros e 

indígenas do Brasil. Os seus sinais são violentos e angustiantes. Se por um 

lado a luta pela posse e exploração da terra tem colocado a população 

indígena em risco de desaparecimento, nas cidades os índices de 

encarceramento e assassinato da juventude negra crescem a cada ano 

assustadoramente. 

Se a negação do racismo reforça a manutenção de uma herança 

colonial, a luta democrática do movimento negro liberal reforça a 

manutenção do capitalismo e, assim, se coloca contra a humanidade. A luta 

contra o racismo deve ser, como sinalizou Malcon X, contra o capitalismo, 

isto é, contra o capital, o Estado, a democracia burguesa, a religião e a 

família monogâmica; uma luta que abra o caminho para a transição 

socialista, que ao instaurar o trabalho livre e associado jogue para o passado 
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práticas sociais violentas, racistas e desumanizadoras. Não poderia existir 

contexto mais favorável para essa tarefa: por um lado a crise estrutural do 

capital e por outro uma profunda crise política burguesa. 
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