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Apresentação 

Na presente comunicação, buscamos apresentar as linhas gerais de um programa 

de pesquisa para uma história econômica da dependência latino-americana. Este 

programa de pesquisa tem por objetivo explorar o potencial crítico da Teoria Marxista 

da Dependência, na investigação e análise da história econômica da América Latina, no 

que se inclui o tema da industrialização nos marcos do capitalismo dependente latino-

americano.  

No prefácio de seu clássico Historia de América Latina, Tulio Halperin Donghi 

escreveu que “se Fernand Braudel pode hoje reivindicar como aquisição talvez mais 

importante da recente historiografia a descoberta de que a história não é apenas a 

ciência do que muda, mas também do que permanece imutável, essa descoberta é 

incomparavelmente mais fácil para o estudioso da América Latina”. Contudo, menos 

fácil – prossegue Halperin – é desentranhar a evolução histórica das continuidades que, 

longe de imóveis, atravessaram importantes transformações que exigem a atenção do 

historiador (HALPERIN DONGHI, 2005, p.8-9).  

Se há um marco fundamental a partir do qual podemos pensar a história latino-

americana, desde após as emancipações do colonialismo ibérico – e levando em conta o 

movimento contraditório das permanências –, este marco é a questão da dependência 

econômica. Esta foi definida como “uma relação de subordinação entre nações 

formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações 

subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da 

dependência” (MARINI, 1973, p.18); e como “uma situação na qual um certo grupo de 

países têm sua economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra 

economia à qual está subordinada” (SANTOS,  1978, p. 205. Trad. MSL). 

Este texto tem por objetivo propor um programa de pesquisa para uma história 

econômica da dependência latino-americana, no período compreendido entre 1870-

1980, ou seja, desde a estruturação das economias dependentes com o Estado 
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oligárquico e a vinculação com o imperialismo, até o início da vigência do padrão de 

acumulação neoliberal.  

 

Justificativa 

Apesar de sua relevância para os estudos históricos da América Latina, o tema da 

dependência no âmbito da própria historiografia econômica comparece usualmente 

como uma referência genérica ao contexto, quando não é ausente. Talvez um exemplo 

ajude-nos a ilustrar essa constatação. Uma importante contribuição nas últimas décadas 

neste campo foi trazida pela Cambridge History of Latin America (BETHELL, 2008 e 

2009, Vols. III a VI) e seus capítulos dedicados à história econômica, onde é possível 

encontrar textos em que o raciocício de diferentes autores propõe um casamento eclético 

entre a análise da dependência e formulações dualistas como a que opõe sociedade 

tradicional-sociedade moderna, quando não com a própria teoria econômica de matriz 

neoclássica, que concebe a economia por “fatores” (terra, trabalho, capital), nublando o 

caráter desigual e combinado do desenvolvimento do capitalismo ou – na expressão de 

Gunder Frank, o “desenvolvimento do subdesenvolvimento” (FRANK, 1966).1  

O próprio fato de a obra possivelmente de maior circulação no Brasil a abordar a 

história econômica da América Latina contemporânea refletir, pelo menos em parte, 

uma agenda de pesquisa que não contempla algumas das principais preocupações do 

pensamento latino-americano2 – ou, se as toma em consideração, o faz estribada em 

esquemas interpretativos como os que mencionamos – é sintoma do muito que ainda 

resta por fazer para avançar o conhecimento histórico nesse terreno, ou seja, na 

problemática de uma história econômica da dependência latino-americana.  

Com essa colocação, não pretendemos reinventar a roda nem ignorar o quanto se 

avançou através da publicação referida e de outros trabalhos, em diversos domínios da 

história econômica de nosso continente. Mas o tema que ocupa nossa atenção, apesar de 

                                                 
1 Um exemplo é a o trabalho de Glade (2009, p.77): “(...) a crtícia em termos de dependência serve para 
explicar o caráter francamente conflituoso do desenvolvimento do século XX, com sua contraparte mais 
dissimulada do século XIX, e expor o quadro simplista e enganoso retratado na abordagem analítica mais 
convencional do dualismo e da teoria do enclave”. (...) “A abordagem dualista neoclássica também ajuda 
a identificar os pontos de crescimento definidos pela demanda que aparecem na estrutura econômica 
latino-americana, nos quais a oferta crescente mas ainda muito limitada de capital se concentrava em 
aumentar a produção e a produtividade (...)”.   
2 Por pensamento latino-americano nos referimos aqui ao sentido de uma dialética da consciência 
americana, conforme a agenda formulada por Zea (1971) a partir das contribuições do pensamento crítico 
no continente.   
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consistir de problema que vertebra todas nossas formações econômico-sociais, parece 

ser questão que ainda se ressente de maior investigação por parte dos historiadores.  

Há cerca de quarenta anos, em agosto de 1970, em Lima, sob a iniciativa de 

Enrique Florescano – que então coordenava a Comissão de História Econômica do 

Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO) – realizava-se o I 

Simposio de Historia Económica Latinoamericana. Em uma comunicação sobre 

Problemas y prioridades en el estudio de la historia económica latinoamericana, 

argumentava-se  que:  

“el estudio de las condiciones concretas de la explotación económica y su 
evolución histórica es otro de los temas menos explorados, como lo es 
también el estudio de las condiciones geográficas, naturales, de los recursos 
y de la población.  
(…) 
Hay […] temas que requieren urgentes investigaciones:  

1) el estudio de la naturaleza tecnológica de la producción en cada región y sus 
efectos en la distribución del ingreso y el comportamiento de la economía 

2) el de las condiciones específicas de recursos de cada país o región 
3) las relaciones entre los sectores interno, externo y de subsistencia.  

 
En un segundo plano, la atención debe fijarse en la perduración de esas 
estructuras originadas desde la colonia y en su evolución posterior” 
(CORTÉS CONDE, 1972, p.131-2).  

 

Nesses anos desde o Simpósio de Lima, não há dúvida de que a pesquisa histórica 

produziu descobertas valiosas através de estudos sobre realidades nacionais e regionais 

em torno de temas compreendidos entre os itens acima enumerados. Uma mostra da 

produção bibliográfica das últimas duas décadas pode ser encontrada em três conjuntos 

de publicações representativas: os volumes do periódico América Latina en la Historia 

Económica (ALHE), editado pelo Instituto Mora do México3; os trabalhos de Luis 

Bértola e dos historiadores uruguaios à frente do Boletín de la Asociación Uruguaya de 

Historia Económica; e os dois volumes da série Lecturas, da Fondo de Cultura 

Económica, organizados por Enrique Cárdenas, José Antonio Ocampo e Rosemary 

Thorp, um primeiro sobre La era de las exportaciones latinoamericanas. De fines del 

siglo XIX al principio del XX e o segundo intitulado Industrialización y Estado en la 

América Latina.4  

Entretanto, conforme argumentou Luis Bértola em um recente balanço da 

historiografia econômica latino-americana, o avanço em termos de estudos empíricos e 

                                                 
3 <http://alhe.mora.edu.mx/index3.html>. Em seu conselho editorial, a revista conta com nomes como 
Jose Carlos Chiaramonte, Marcelo Carmagnani e Carlos Marichal.  
4 Bértola e Ocampo publicaram em 2010 um trabalho de fôlego com séries de dados econômicos 
abrangendo o período de 1810 a 1998 (BÉRTOLA e OCAMPO, 2010).  



 4 

reconstruções estatísticas não foi acompanhado por um avanço correspondente em 

estudos generalizantes e comparativos. A postura dos historiadores econômicos que se 

pronunciaram contra as limitações e exageros de teorias gerais com viés simplificador – 

o que está bem – levou, por outro lado, a que incorressem em outra limitação que é a de 

se afastar de perspectivas comparativas e reflexões teóricas que permitam articular o 

uno e o diverso no estudo da evolução econômica da América Latina (BÉRTOLA, 

2003). 

A constatação da falta de estudos comparativos com reflexões teóricas sobre o 

conjunto da América Latina é confirmada se observamos os artigos publicados na maior 

parte das revistas de histórica econômica. Se por um lado, a área cada vez mais amplia o 

conhecimento para além do período mais estudado, o da América Colonial; por outro,  

os estudos de casos nacionais ou regionais seguem predominando, não obstante o 

incentivo ao debate de temas “transversais”. Dessa maneira, trabalhos como a excelente 

Historia de la deuda externa latinoamericana de Carlos Marichal andam, ainda, na 

contramão de uma historiografia que conta com poucos estudos comparativos com 

objetivos  totalizantes, tão necessários para o avanço do conhecimento, a compreensão e 

a interpretação crítica de nossa experiência histórica.5  

A verdade é que o debate sobre a dependência – realizado no terreno da economia 

política pelos teóricos da dependência, que não eram historiadores6; que não contavam 

com acesso a vastas fontes históricas; que escreviam em condições políticas que nem 

sempre eram favoráveis para a reflexão mais acabada; e que, sobretudo, refletiam em 

níveis de abstração mais elevados, o das leis de tendência de funcionamento do 

capitalismo, a partir das categorias de Marx, procurando com isso chegar a descobrir as 

leis próprias que regem o capitalismo dependente – ainda não teve todo o seu potencial 

explorado em outros níveis de abstração, onde a concretude histórica possui numerosas 

questões esperando por respostas.7  

Desse modo, quando alguns historiadores criticam a Teoria da Dependência por 

falta de empiria8, estarão conscientes de que somos nós próprios, os historiadores, quem 

devemos levar adiante essas investigações, a partir dos métodos de nossa disciplina, 

                                                 
5 Um dos marcos para o início desse esforço foi o trabalho de Cardoso e Brignoli (1983).  
6 Jaime Osorio observa que Marini, que não era economista, mas sociólogo de formação, dedicou sua 
obra ao exame de temas econômicos que os economistas, influenciados pelas teorias dominantes do pós-
Guerra, negligenciavam. Cf. Osorio (1994).  
7 Isto não significa que os teóricos da dependência não tenham se fiado em fatos concretos ao elaborarem 
explicações de caráter mais geral sobre o funcionamento do capitalismo latino-americano.   
8 Cf. Lewis, 2009.  



 5 

incorporando as formulações que a economia política da dependência tem a nos 

oferecer? Estarão conscientes de que também a empiria desprovida de teoria fica 

encerrada em si mesma? Esse é um ensinamento que não escapou a grandes nomes da 

história econômica como Pierre Vilar (1983) e Enrique Florescano (1972), que 

alertaram para esta lição metodológica com grande maestria. E não há de ser diferente 

com o tema que nos ocupa agora.  

 

Objetivos 

Com o exposto até aqui, afirmamos a necessidade de um programa de pesquisa 

que tenha como objetivos gerais: (a) contribuir para uma história econômica da 

dependência latino-americana desde 1870 a 1980, que hierarquize e articule as 

mudanças e continuidades neste processo; (b) explorar o diálogo e mútuo 

enriquecimento entre a história econômica da América Latina e a Teoria Marxista da 

Dependência, buscando definir claramente o marco teórico, os métodos e temas; (c) 

totalizar uma interpretação histórica sobre o capitalismo dependente latino-americano. 

Além destes, o programa de pesquisa proposto apresenta os seguintes objetivos 

específicos: (d) pesquisar a história da dependência latino-americana entre 1870-1980 

com base no referente empírico que expressa as formas de (super)exploração do 

trabalho e a dependência em suas esferas comercial, tecnológica e financeira, em dez 

países da região, avaliando o peso específico que essas diferentes esferas tiveram na 

estruturação da dependência em cada formação econômico-social; (e) realizar 

comparações de como a superexploração do trabalho, a transferência de valor e a cisão 

nas fases do ciclo do capital se comportaram historicamente nesses países; (f) investigar 

as diferenças de características em cada um dos países durante cada um dos padrões de 

reprodução do capital identificados9, bem como durante as etapas de transição de um 

padrão a outro; (g) contribuir para um estudo de caráter totalizante, que contribua para o 

conhecimento das características específicas, bem como das tendências mais gerais a 

partir, em ambos os casos, de uma base empírica suficientemente vasta e rigorosa.  

 

Marco teórico-metodológico 

(Re)interpretar a evidência empírica através do prisma da Teoria Marxista da 

Dependência (TMD) poderá trazer conclusões importantes para a compreensão das 

                                                 
9 Cf. infra, Quadro 1.  
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permanências e mudanças da dependência entre 1870 e 1980 e lançar olhares sobre 

problemas e questões pouco explorados. Mas como combinar o lógico e o histórico, 

como superar o estruturalismo e o historicismo? (SANTOS, 1991, p.33 e passim). 

Pensamos que somente um rigoroso enquadramento teórico nos possibilitará a 

articulação dos diferentes níveis de análise, mantendo a coerência e a unidade 

interpretativas.  

Na TMD distinguem-se quatro aportes nucleares: o axioma de Frank (1966) sobre 

o “desenvolvimento do subdesenvolvimento”; as leis de tendência do capitalismo 

dependente ou seus fundamentos, que Marini (1973) identificou na superexploração do 

trabalho, na transferência de valor e na cisão nas fases do ciclo do capital; as esferas da 

dependência situadas por Theotonio dos Santos (1978; 1991) – a dependência 

comercial, financeira e tecnológica; e a proposição de Vania Bambirra (1974) para uma 

tipologia da dependência, a partir da diferenciação entre os países em que o processo de 

industrialização foi acompanhado da formação de uma burguesia industrial vinculada ao 

mercado interno e aqueles em que não.10  

A articulação das três primeiras formulações encontra-se representada na Figura 1.  

 

Figura 1. Reprodução ampliada da dependência 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

                                                 
10 Nildo Ouriques (1995), assim como Osorio (1994), destacou essas como as quatro contribuições 
fundantes dessa corrente teórica do pensamento latino-americano.  
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A reprodução ampliada da dependência nada mais é do que o desenvolvimento do 

subdesenvolvimento. A inserção da América Latina no mercado mundial cumpriu as 

exigências do capitalismo europeu, em plena Revolução Industrial – e logo também do 

capitalismo estadunidense – por matérias-primas e alimentos, no curso do 

estabelecimento da divisão internacional do trabalho que marcou o advento da etapa 

imperialista. Esse processo passou a configurar uma transferência de valor dos países 

dependentes para os centros capitalistas, através do comércio, via preços (deterioração 

dos termos de troca); através da finança, mediante o endividamento externo e o 

pagamento de royalties, juros, remessas de lucros e dividendos; através da dependência 

tecnológica, moldando a estrutura produtiva dos países dependentes aos interesses das 

economias mais poderosas, ao mesmo tempo em que ampliava o fosso existente entre 

ambas, dificultando ainda mais que as primeiras pudessem controlar e desenvolver 

técnicas de produção mais avançadas, sem depender da presença de capitais externos.  

Essas diferentes esferas, como elos da estrutura da dependência, exercem 

influências entre si. A deterioração dos termos de troca e a dependência tecnológica 

aumentam a escassez de recursos, agudizando a necessidade de empréstimos e, por 

consequência, a dependência financeira. Esta faz persistir como um imperativo a busca 

de um desempenho exportador para obter divisas. Na conjunção dessa cadeia de 

relações causais, ocorre a cisão entre as fases do ciclo do capital. A era das exportações 

de 1870-1914 consiste na época que expressa essa tendência de maneira mais 

reveladora, com o papel decisivo do mercado externo para a reprodução da economia 

dos países dependentes. Por outro lado, a cisão nas fases do ciclo do capital não se deve 

tão somente à centralidade das exportações. A persistência de relações laborais 

marcadas pela superexploração do trabalho impõem também seus limites para o 

desenvolvimento do mercado interno.  

Estes são, em suma, os nexos categoriais da TMD, reunidos através de uma leitura 

que procura sistematizar as principais formulações de seus expoentes. Com efeito, o 

legado maior dessa vertente do pensamento latino-americano permaneceu em um nível 

de abstração elevado (as leis de tendência do capitalismo dependente e as esferas que 

compõem a estrutura da dependência), ao passo que o estudo específico das formações 

econômico-sociais dependentes ficou pendente, como uma dimensão crucial do 
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programa de pesquisa estribado no tema da dependência latino-americana, para o qual 

se faz imprescindível o trabalho do historiador.11  

A tipologia da dependência realizada por Bambirra consiste, nesse sentido, de uma 

contribuição importante, que permite transitar do nível de análise das leis tendenciais do 

capitalismo dependente (Marini) e das esferas da dependência (Santos) para a análise de 

formações histórico-concretas. Como salientou a autora, a reflexão presente em seu 

livro “consiste em um nível intermediário entre a tentativa de conceituação teórica geral 

da dependência [...] e o estudo específico das estruturas dependentes concretas” 

(BAMBIRRA, 1978, p.9. Grifo no original). Uma descoberta feita nesse nível de análise 

intermediário foi identificar os países onde a experiência histórica, comparativamente às 

outras partes da América Latina, conformou certas relações de produção e um grau de 

dependência relativamente menor nas esferas comercial, financeira e tecnológica 

implicando que as classes dominantes locais, bem como a economia daqueles países em 

seu conjunto retivessem uma parcela relativamente maior do excedente econômico, 

determinando um processo que daria origem a burguesias vinculadas ao mercado 

interno durante a industrialização dependente. O alcance e vigência dessa afirmação são 

comprovados pelo acúmulo obtido pela historiografia recente. Collin Lewis (2009, 

p.126-28), em um conhecido trabalho sobre A indústria na América Latina antes de 

1930, apresenta evidências que demonstram que Argentina, Brasil, México, Chile, 

Uruguai e Colômbia apresentaram evolução histórica diferente ao restante dos países 

latino-americanos. Ressalte-se que são os mesmos países incluídos entre os de Tipo A, 

na classificação de Bambirra, que explica essa evolução particular seja pela diferente 

configuração das relações de produção em alguns daqueles países, seja pelo fato de ali 

ter sido menos acentuada a transferência de valor, pela natureza dos produtos 

exportados, pelo papel do Estado, entre outras razões.12  

A outra referência que complementa nosso marco teórico-metodológico é a ideia 

de Osorio, para quem a história econômica da América Latina pode ser pensada através 

                                                 
11 Agustín Cueva (1983), em O desenvolvimento do capitalismo na América Latina, se propôs a contribuir 
para essa tarefa, estando dela consciente, como demonstrou na referência a Dialética da Dependência 
feita pelo autor ao início do livro. Entretanto, o foco de Cueva está em demonstrar a permanência das 
relações pré-capitalistas, a partir da abordagem da articulação de modos de produção, no que seu trabalho 
foi bastante exitoso a nosso ver, trazendo contribuições que sem dúvida devem ser incorporadas para o 
projeto de pesquisa em tela. A proposta da metodológica da TMD, porém, apresenta um foco e premissas 
diversos em relações aos de Cueva. Para uma discussão sobre o lugar da TMD no pensamento marxista 
latino-americano, Cf. Osorio, 1994, op. cit.  
12 Isto atesta a vigência da classificação de Bambirra, confirmando sua validade para o estudo específico 
das formações econômico-sociais, a despeito de ser um estudo ensaístico, de caráter exploratório, ou de 
que tenha deixado imprecisões como a respeito da caracterização de alguns países, como o Panamá.  
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da sucessão de diferentes padrões de reprodução do capital, conforme se vê no Quadro 

1, abaixo.  

 

 

 

Quadro 1 
Padrões de reprodução do capital na história latino-americana13 

 
Padrão de reprodução   Período que abrange  
         
a) Padrão primário-exportador   
b) Etapa de transição 
c) Padrão industrial 
internalizado e autônomo 
d) Padrão industrial 
diversificado  
e) Etapa de transição  
f) Padrão exportador de 
especialização produtiva  

Até a segunda década do século XX  
Anos trinta  
Dos anos trinta até meados dos anos cinquenta  
 
Meados dos anos cinquenta até anos oitenta 
 
Dos anos oitenta até anos dois mil 
Dos anos dois mil até o presente  
 

         
Fonte: OSORIO, 2004. Com adaptações.   

 

De acordo com Osorio, cada padrão de reprodução do capital corresponde a uma 

etapa histórica do capitalismo latino-americano, com traços gerais em comum, embora 

com diversidade de trajetórias nacionais:  

 
“debe considerarse que si hablamos de un patrón que alcanza forma en 
diversas economías (por ejemplo, el patrón primario-exportador) ello nos 
habla de rasgos generales comunes. Sin embargo, es necesario diferenciar 
las especificidades como tal patrón de desarrolla en las diversas formaciones 
económico-sociales. El patrón primario-exportador, para seguir con el 
ejemplo, no tuvo las mismas características en Argentina que en Bolivia o en 
México. Los valores de uso producidos en unos y otros casos, sus 
implicaciones para dinamizar o no manufacturas locales o el tipo de 
propiedad sobre los principales rubros de exportación (economías de enclave 
o de control nacional, para asumir la distinción en la materia que plantearon 
Cardoso y Faletto) y sus repercusiones en la estructura de clases y en el 
Estado, son elementos que permiten diferencias “nacionales” dentro de un 
mismo patrón de reproducción del capital (OSORIO, 2004, p.75-6).  

 

A ideia de Osorio permite articular as formulações mais gerais de Marini e Santos 

com a tipologia de Bambirra para o estudo concreto da história econômica da 

dependência na América Latina. Na tipologia de Bambirra, existem os países que 

iniciaram a industrialização antes de 1930 e onde surgiram burguesias nacionais 

vinculadas ao mercado interno (países tipo A); os países em que a industrialização se 

                                                 
13 Periodização a partir dos países de maior desenvolvimento relativo na região, correspondentes aos 
países de Tipo A, na classificação de Bambirra.  
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deu após a II Guerra, já no contexto da nova fase do capitalismo e das relações 

imperialistas, marcadas pelo advento da grande corporação multinacional. As indústrias 

instaladas nestes países foram criadas já sob controle monopólico do capital estrangeiro 

e sob a forma de enclaves agro-mineiro-extrativos (países tipo B). E, por fim, houve 

países onde a industrialização não ocorreu como processo histórico (tipo C, caso do 

Paraguai entre os sul-americanos).14  

Os países do grupo A são aqueles que passaram pelo padrão industrial 

internalizado e “autônomo”15 e pelo padrão industrial diversificado.  Os países do grupo 

B não experimentaram nem essa autonomia relativa, nem a diversificação, mesmo sob 

controle do capital estrangeiro. Neles teve lugar, portanto, uma industrialização nos 

termos de economias de enclave. Foi o caso do petróleo na Venezuela; do estanho na 

Bolívia; dos produtos minerais no Peru; do petróleo no Equador. Com as tipologias do 

capitalismo dependente, contamos com uma delimitação espacial da pesquisa: 

Argentina, México, Chile, Colômbia e Uruguai; Peru, Venezuela, Equador, Bolívia; e 

Paraguai.  

Tendo presente as leis de tendência do capitalismo dependente latino-americano; 

as esferas da dependência; os padrões de reprodução do capital na história latino-

americana; e os três grupos de países que diferenciam internamente as formações sociais 

dependentes, aproximamo-nos das mediações teórico-metodológicas necessárias para o 

propósito em tela. 

Com a abordagem do padrão de reprodução do capital, contamos com um 

procedimento metodológico que nos permite discernir as mudanças e rupturas que 

alteraram as formas dessa mesma estrutura no tempo. Ou seja, contamos com um 

referencial temporal da pesquisa.16 Os diferentes períodos da história econômica da 

região ou padrões de reprodução do capital configuraram formas estatais 

correspondentes, como o Estado liberal-oligárquico, Estado populista, Estado militar 

latino-americano – ou ditaduras de segurança nacional sob o novo padrão de reprodução 

–, e Estado neoliberal.  

                                                 
14 Sem desconsiderar os méritos do trabalho de Cardoso e Faletto (1970), que cumpriram um papel na 
crítica ao dualismo estrutural da CEPAL, chamando atenção para a importância de a análise tratar das 
classes sociais, concordamos com as críticas de Bambirra às premissas e ao método adotado pelos 
autores. Cf., da autora, os caps. I e II do trabalho já citado (BAMBIRRA, 1974).  
15 Nota explicativa. 
16 Por exemplo, o significado histórico das exportações em 1870-1914 não é o mesmo que aquele 
assumido em muitos países nos anos 1950.  
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Falta-nos, agora, encontrar, igualmente, uma solução analítica que nos 

possibilite descer do plano das formulações mais teóricas e baixar ao nível de 

concretude de como as leis tendenciais do capitalismo dependente atuam nas 

diferentes formações histórico-concretas.  

Essa solução analítica passa pela escolha do referencial empírico que sirva como 

indicadores das relações de dependência em suas diferentes esferas, com a devida 

identificação das fontes. No Quadro 2, descreve-se o referencial empírico da pesquisa.  

 

Quadro 2. Esferas e indicadores da dependência 

Esferas da 
dependência 

Indicador  Fontes  

 
 
Dependência 
comercial  
 

-Composição setorial das exportações 
-Participação do produto de exportação mais 
importante sobre o total das exportações 
-Evolução dos preços do produto de exportação mais 
importante 
-Orientação geográfica do comércio exterior (total e 
do produto mais importante) 
-Composição setorial das importações  

Anúarios Estatísticos da 
CEPAL, Arquivos de órgãos 
estatísticos e ministérios dos 
países 

 
Dependência 
financeira 

- Serviço da dívida, juros e amortizações 
- Royalties 
-Remessas de lucros e dividendos 

Anuários Estatísticos CEPAL; 
Anuários Banco Mundial e FMI 
sobre balanço de pagamentos; 
dados de órgãos governamentais 

 
Dependência 
tecnológica 
 

-Participação investimento estrangeiro nas atividades 
mais dinâmicas 
-Origem dos meios de produção na indústria  

Anúarios Estatísticos CEPAL; 
World Investment Report – 
UNCTAD; Fundos de História 
Empresarial Arquivos dos países  

Formas de 
exploração 
da força de 
trabalho  
 

-Valor da força de trabalho 
-Jornada Normal de Trabalho 
-Prolongação da jornada de trabalho 
-Intensidade da jornada de trabalho 
-Remuneração da força de trabalho abaixo do seu 
valor  
-Defasagem entre valor histórico-social e a 
reumuneração da força de trabalho  

Anúarios Estatísticos CEPAL; 
Arquivos Ministério do 
Trabalho e Ministério da 
Previdência Países; Publicações 
sobre história do movimento 
operário nos países selecionados 

Cisão entre 
as fases do 
ciclo do 
capital  

-Desproporção entre a produção de bens-salário e 
bense de luxo 
-Desproporção entre crescimento produção para o 
mercado interno e para o mercado externo 

Anuários Estatísticos CEPAL; 
órgãos estatísticos dos países; 
fundos de História Empresarial 
dos Arquivos países 
selecionados  

 

Essa perspectiva histórica permite aprofundar a compreensão de acontecimentos e 

processos. Para tomar um exemplo: durante o governo Perón (1946-55), a participação 

dos salários passou de 39% a 46% do produto interno bruto; o capital estrangeiro, que 

em 1913 controlava 50% do ativo fixo total respondia, em 1955, por apenas 5%; as 

remesssas de lucro, que representavam 58% das exportações em 1910-14, 
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correspondiam a 2% no último ano do governo Perón.17 Explicar esses dados como 

signo de uma maior distribuição da renda ancorada nas mobilizações da classe 

trabalhadora e de uma política econômica nacionalista é uma caracterização correta e 

que está presente na maior parte das análises. Agora, com a abordagem que estamos 

propondo podemos explorar outras dimensões dessa experiência, que nos termos da 

TMD apontam, por um lado, para uma redução conjuntural importante da transferência 

de valor e dos níveis de exploração dos trabalhadores, que obtiveram ganhos 

significativos e, por outro, para o incremento do investimento interno e do consumo dos 

assalariados, o que corrobora a noção de padrão de reprodução industrial “internalizado 

e autônomo”. Esse exemplo em particular é apenas uma mostra da contribuição que 

acreditamos que este projeto tem a dar, abrangendo o estudo de dez países latino-

americanos.  

Uma objeção que se poderia opor a este projeto é o risco de, prometendo uma 

história totalizante, fazer uma história compartimentada das esferas ou níveis da 

dependência ou, ainda, ser inexequível devido a seu tamanho ou ambição.  Contudo, 

apesar de reconhecermos ser este um projeto ousado, pensamos que mais de quatro 

décadas de reflexão teórica sobre a dependência deixaram-nos elaborações que até hoje 

restaram inexploradas e que podem contribuir para preencher a lacuna registrada por 

historiadores econômicos como Cortés Conde e Bértola.18 Essas mediaçoes permitem-

nos amarrar o conjunto de categorias, de modo que o objeto não escorregue de nossas 

mãos ao transitarmos entre os distintos níveis de análise, possibilitando o objetivo de 

fazer uma história econômica da dependência latino-americana – estribada nas ideias da 

TMD sobre o que configura os traços mais permanentes da dependência e estudando-a 

em seu movimento histórico.  
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