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“Não tenha piedade dos mortos, Harry. 

Tenha piedade dos vivos e, acima de 

tudo, dos que vivem sem amor. Ao 

regressar, você poderá assegurar que 

menos almas serão mutiladas, menos 

famílias serão destroçadas. Se isso lhe 

parecer um objetivo meritório, então, por 

ora, diremos adeus. ” 

(Rowling, J.K. 2007. p.561) 



 

 

Resumo 

Este trabalho se resume em uma análise da formação da conjuntura política e 

econômica da América Latina. Através da revisão bibliográfica de obras e artigos 

que analisaram a estrutura política do capitalismo latino-americano sob a ótica 

da Teoria da Dependência. As obras que foram destacadas são 

“Subdesenvolvimento e revolução” e “Dialética da dependência” de Ruy Mauro 

Marini, “Teoria da dependência- balanço e perspectivas” de Theotonio dos 

Santos, além de “Dependência e desenvolvimento na América Latina” de 

Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto. 

Palavras-chave: Teoria da dependência; Ciência Política; América Latina; 

Economia política 



 

Abstract 
 

This paper can be summarized by an analysis of the political and economic 

formation conjuncture in Latin America. Through the bibliographical revision of 

papers and articles that analyzed the political structure of Latin American 

capitalism from the perspective of Dependency Theory. The papers highlighted 

are "Under development and Revolution" and "Dialectics of Dependence" by Ruy 

Mauro Marini, "Theory of dependence-balance and perspectives" of Theotonio 

dos Santos, as well as "Dependence and development in Latin America" by 

Fernando Henrique Cardoso And Enzo Faletto. 

Key-words: Dependency Theory; Political Science; Latin America; Political 

Economics 
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Introdução 

 

Durante o curso de Ciências Sociais do Instituto de Ciências da  

Sociedade e Desenvolvimento Regional da UFF, em Campos dos Goytacazes, o 

contato com o pensamento político sobre o Brasil e a América Latina se deu em 

raros momentos. Devido a grande quantidade de conteúdo programático 

necessário para o estabelecimento de um bom e completo curso, muitas vezes 

pensadores como Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Josué de 

Castro, entre outros, acabam não sendo parte da ementa. 

Estando no quinto período do curso tive a oportunidade de cursar uma 

disciplina chamada Pensamento Político Brasileiro, onde vários desses autores 

foram discutidos. Ao conhecer o pensamento de Carlos Marighella e Florestan 

Fernandes pude começar a compreender melhor a posição de dependência e 

atraso industrial do Brasil e na América Latina de maneira geral. Podemos 

observar na concepção de Florestan Fernandes: 

 

Ao que parece, prevaleceu a ideia de que a  

dependência e o subdesenvolvimento seriam estádios 

passageiros, destinados a desaparecer graças ao caráter fatal 

de autonomização progressiva do desenvolvimento capitalista. 

(FERNANDES, 1975, p. 290). 

 

Como apontado por Florestan, o subdesenvolvimento não se resolveu 

como um estágio passageiro, como aconteceu em outros países. Isso trouxe a 

necessidade de estudos sobre o assunto que explicassem as impossibilidades 

de independência econômica e desenvolvimento avançado no Brasil e em outros 

países latino-americanos. 

As respostas para essas questões começaram a aparecer de diferentes 

pontos de vista. Octavio Rodríguez aponta a questão: 

Ao contrário, o subdesenvolvimento é visto como um 

modo  de  ser  específico  de  certas  economias,  que  como  tal 
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merece um esforço de teorização também específico. 

(RODRÍGUEZ, 2009, p.80). 

 

Fernando Henrique também fala sobre esse modo de ser, conforme 

concepção exposta na obra do autor 

A situação de ‘subdesenvolvimento nacional’ supõe um 

modo de ser que por sua vez depende de vinculações de 

subordinação ao exterior e da reorientação do comportamento 

social, político e econômico em função de ‘interesses nacionais’; 

isso caracteriza as sociedades nacionais subdesenvolvidas não 

só do ponto de vista econômico, mas também da perspectiva do 

comportamento e da estruturação dos grupos sociais. 

(CARDOSO, FALETTO, 2011, p. 44.) 

 

Nesse sentido, alguns pensadores vêm apresentar saídas para o 

subdesenvolvimento e a dependência de modo que os países periféricos tenham 

perspectivas diferentes das que estão postas. 

Em uma abordagem diferente há a obra de Ruy Mauro Marini e Theotônio 

dos Santos, que tratam do conceito de subimperialismo e Sistema-Mundo para 

compreender a dependência e as especificidades em relação ao Brasil. 

O enfoque do Sistema-Mundo busca analisar a  

formação e a evolução do modo capitalista de produção como 

um sistema de relações econômico-sociais, políticas e culturais 

que nasce no fim da Idade Média europeia e que evolui na 

direção de se converter num sistema planetário e confundir-se 

com a economia mundial. (DOS SANTOS, 2015, p.53). 

 

Através desse trabalho, pretendo discorrer sobre a dependência e o 

subdesenvolvimento através das obras de Ruy Mauro Marini e Fernando 

Henrique Cardoso, passando por outros autores que trataram da Teoria da 

Dependência e que puderam auxiliar na compreensão do tema. 
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Teoria da Dependência e seus aspectos gerais 
 
 

Este capítulo pretende tratar dos aspectos gerais das teorias que 

emergiram na América Latina pela busca de sua independência política e 

econômica. Nas palavras de Theotônio dos Santos “(...) uma independência 

econômica que viabilize seus Estados nacionais, seu desenvolvimento e seu 

bem-estar. ” (DOS SANTOS, 2015, P.17). 

A partir de explicações teóricas, baseadas na materialidade da construção 

histórica específica da América Latina de maneira geral e principalmente do 

Brasil, podemos citar as principais correntes desse pensamento. 

Nesse sentido, a teoria exposta por Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Faletto teve, como dito anteriormente, grande importância. Além dessa, temos a 

teoria chamada de Cepalina e a corrente de cunho marxista, tendo como 

expoente maior, Ruy Mauro Marini. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, teorias sobre o desenvolvimento 

começaram a ser criadas pelos cientistas sociais, pois se via na Europa 

ocidental e Estados Unidos da América um modelo de sociedade a ser copiado. 

Esse ideário vem de uma concepção evolucionista que absorve o modo como o 

capitalismo ia se desenvolvendo nessa região do globo, como um estágio 

superior –quase natural- da evolução das forças produtivas. Através da 

mecanização e das relações sociais implicadas pelo capitalismo desenvolvido, 

se obteria um Estado nacional adequado. 

A substituição de importações foi o modelo no qual o Brasil iniciou seu 

processo de industrialização, o Estado seria o ativo que direcionaria os 

investimentos. A industrialização parecia ser uma saída para a superação do 

subdesenvolvimento. 

Enquanto o capitalismo avançava e se consolidava na Europa, a América 

Latina começou a se inserir no comércio mundial. A partir de uma economia 

agroexportadora, o Brasil conseguia divisas suficientes para importar bens de 



13 
 

 
 
 
 
 

consumo, ou seja, processo histórico no qual os países latino-americanos 

passaram ao se introduziram no mercado mundial. 

O interesse das economias centrais era por países latino-americanos que 

possuíssem –até início do século XX- já um processo de mecanização avançado 

e situação política estável. Desse modo que o capital internacional viu em países 

como Chile, Argentina e Brasil, boa oportunidade de investimento em um 

processo de industrialização mais avançado. 

Isso se deu da seguinte forma: 
 

(...) como produtora de matérias-primas e como consumidora de uma 
parte da produção leve européia. (...) baseado na exportação de 
alimentos e matérias-primas como cereais, cobre, açúcar, café, carnes, 
couro, lã. Paralelamente, utilizando inclusive o credito oferecido pela 
Inglaterra, aumentam suas importações de bens de consumo não 
duráveis e dão início a construção de um sistema de transporte,  
através de obras portuárias e das primeiras ferrovias, abrindo assim um 
mercado complementar à incipiente produção pesada européia. 
(MARINI, p. 48, 2012). 

Os projetos econômicos e políticos dos países latino-americanos que se 
inseriram nesse mercado, obtiveram êxito no início do século XX devido ao 
crescimento da demanda dos países centrais por matéria-prima. 

É possível perceber que a característica dessas economias é que a maior 

parte de sua produção, industrial e agrária, está a serviço dos países centrais. É 

pela demanda desses países que a economia dos países subdesenvolvidos 

pôde ter êxito ou crises. Essa é uma fragilidade chave na compreensão do 

capitalismo subdesenvolvido, Ruy Mauro Marini esclarece: 

(...) nos países dependentes o mecanismo econômico básico provém 
da relação exportação-importação, de modo que, mesmo que seja 
obtida no interior da economia, a mais-valia se realiza na esfera do 
mercado externo (MARINI, P.50, 2012). 

Essa economia agroexportadora, além de dependente das demandas dos 

países centrais, cresceu devido a pesados investimentos e empréstimos de 

capital internacional, que por sua vez, comanda a produção. Vale agora ressaltar 

o papel da burguesia nos Estados nacionais com características dependentes. 

O “entreguismo” burguês de seus recursos ao capital estrangeiro é um 

fator decisório para a questão da dependência. Neste ponto, convergem 

Fernando Henrique, Enzo Faletto e Ruy Mauro Marini quanto à necessidade   de 
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que as “classes dominantes locais” se assegurem de controlarem “as decisões 

de investimento”, para que certa independência - de auto-suficiência mínima- 

seja atingida. Ruy Mauro aponta que ainda assim, existiria uma dependência 

“frente ao mercado mundial” (MARINI, 2012). 

Em suma, o modus operandi do subdesenvolvimento dependente latino- 

americano foi apreendido por Ruy Mauro Marini em “Subdesenvolvimento e 

Revolução”: 

Deste modo, com maior ou menor grau de dependência, a economia 
que se cria nos países latino-americanos, ao longo do século XIX e nas 
primeiras décadas do seguinte, é uma economia exportadora, 
especializada na produção de alguns poucos bens primários.  Uma 
parte variável da mais-valia que aqui se produz é drenada para as 
economias centrai, pela estrutura de preços vigente no mercado 
mundial, pelas práticas financeiras impostas por essas economias, ou 
pela da ação direta dos investidores estrangeiros no campo da 
produção. As classes dominantes locais tratam de se ressarcir desta 
perda aumentando o valor absoluto da mais-valia criada pelos 
trabalhadores agrícolas ou mineiros, submetendo-os aa um processo 
de superexploração. A superexploração do trabalho constitui, portanto, 
o princípio fundamental da economia subdesenvolvida, com tudo que 
isso implica em matéria de baixos salários, falta de oportunidades de 
emprego, analfabetismo, subnutrição e repressão policial. (MARINI, 
p.52, 2012) 

 

 

Sob as especificidades das economias subdesenvolvidas surgiram, por 

esforço de muitos intelectuais, o que são chamadas de “escolas da 

dependência”. Apesar de o objetivo ser a compreensão do capitalismo latino- 

americano, há conflitos teórico-metodológicos no trabalho desses autores, o que 

acabou por dividi-los em grupos, que por sua vez se unem por terem premissas  

e metodologias concordantes. 

Entre esses intelectuais vale citar Vânia Bambirra e sua contribuição com 

"O Capitalismo Dependente Latino-Americano"que: 

A luz da publicação e discussão sobre os trabalhos de André Gunder 
Frank, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, Edelberto Torres 
Rivas e Ruy Mauro Marini, formou-se no CESO, sob a direção de 
Theotonio dos Santos, um grupo de pesquisa sobre as relações de 
dependência na América Latina, composto por Vânia Bambirra,  
Orlando Caputo, Sérgio Ramos e Roberto Pizarro. (SEABRA, 2013). 
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Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto com "Dependência e 

Desenvolvimento na América Latina" compõem parte das obras de maior 

importância na Teoria da Dependência. Ruy Mauro Marini, como dito 

anteriormente, é outro autor que contribuiu para a Teoria, porém sob a luz do 

marxismo e de intenções revolucionárias, o que fica claro em 

"Subdesenvolvimento e Revolução". Além de André Gunder Frank em 

"Acumulação Dependente e Subdesenvolvimento". Importante ressaltar que 

esses autores contribuíram com outras obras, além das aqui destacadas. 

A Teoria da Dependência que surgiu na América Latina nos anos 1960 
tentava explicar as novas características do desenvolvimento 
socioeconômico da região, iniciando de fato em 1930-1945. (DOS 
SANTOS, 2015, P 25). 

O surgimento da Teoria da Dependência e as escolas que se debruçaram 

sobre o tema na América Latina foi de grande importância para o avanço das 

ciências sociais. Nesse sentido, vale destacar a seleção feita por André Gunder 

Frank que classifica como estruturalistas Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Faletto, e faz outras diferenciações: 

Frank diferencia ainda, no debate sobre a Teoria da Dependência,  
entre os reformistas não marxistas, os marxistas e os neomarxistas 
(DOS SANTOS, 2015, p.28). 

 

 

Gunder Frank ainda classifica como estruturalista o expoente e líder da 

teoria construída dentro da Comissão Econômica para América Latina, Raul 

Prebisch. 

Surge a CEPAL como uma escola de pensamento sobre a dependência 

que não possui aspectos revolucionários, do ponto de vista marxista, o que 

aproxima suas propostas - como a diversificação da indústria e políticas 

nacionalistas - mais das propostas de FHC e Faletto do que das propostas de 

Marini. 

Segundo Theotonio dos Santos, a CEPAL é: 
 

(...) um órgão encarregado da proposição de políticas e assessoria a 
governos. Seus estudos se concentraram nas políticas capazes de 
viabilizar o processo de industrialização procurando superar os 
obstáculos    ao    desenvolvimento.    Suas    propostas    de   políticas 
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preservavam, contudo, as estruturas de poder existentes. (DOS 
SANTOS, 2015, p.71). 

Outra percepção da dependência tem um caráter desenvolvimentista. 

Theotonio dos Santos chama atenção como a “teoria do desenvolvimento” 

começou a ser levada em consideração para compreender o capitalismo latino- 

americano: 

A teoria do desenvolvimento buscou localizas os obstáculos à plena 
implantação da modernidade e definir os instrumentos de intervenção, 
capazes de alcançar os resultados desejados no sentido de aproximar 
cada sociedade existente desta sociedade ideal. [DOS SANTOS, 2015, 
P.19] 

Podemos perceber que o paradigma desenvolvimentista (evolucionista) 

esbarrou nas condições materiais da América Latina no que tange ao 

crescimento da industrialização, afinal, politicamente e economicamente 

estávamos cada vez mais afastados do modelo da Europa Ocidental e do 

crescimento exponencial das forças produtivas dos Estados Unidos da América. 

No Brasil, por exemplo, as consequências de ter se tornado um país 

agroexportador de economia dependente foram várias: a permanência e 

aumento do latifúndio, a “superexploração” dos trabalhadores, o déficit 

econômico gerado pelos momentos de crise quando os países compradores não 

demandavam tanto das exportações, entre outras. Estamos longe de uma 

mínima independência econômica e política aos moldes dos países 

desenvolvidos. 

Outras consequências são apontadas por Theotonio dos Santos: 
 

A urbanização se torna cada vez mais metropolização e ‘favelização’, 
isto é, marginalidade e exclusão social, que assume muitas vezes o 
caráter de um corte étnico, o que explica a força das reivindicações 
étnicas dos centros urbanos da região. De fato, o renascimento da 
questão indígena e dos movimentos negros sob novas formas cada vez 
mais radicais, são uma expressão desta situação. O abandono do 
esforço científico e tecnológico regional levou também ao abandono do 
setor de bens de capital, onde se concentra a chave do processo de 
revolução científico-técnico e a possibilidade de um desenvolvimento 
autossustentado. (DOS SANTOS, 2015, p.38). 

 

 

Consideraremos a título de localização temporal, junto com Theotonio dos 

Santos e Ruy Mauro Marini, que o princípio da Teoria da Dependência enquanto 
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debate se deu nos anos 1960. A Teoria da Dependência tem influencias tanto do 

marxismo quanto do estruturalismo Cepalino (DOS SANTOS, 2015). 

(...) a teoria da dependência, surgida na segunda metade da década 
de 1960, representou um esforço crítico para compreender as 
limitações de um desenvolvimento iniciado num período histórico em 
que a economia mundial estava já constituída sob a hegemonia de 
enormes grupos econômicos e poderosas forças imperialistas, mesmo 
quando uma parte delas entrava em crise e abria oportunidade para o 
processo de descolonização. (DOS SANTOS,2015, p. 26). 

Por isso, ao falar de Teoria da Dependência, é preciso compreender a 

ordenação de um sistema mundial de integração capitalista. O 

subdesenvolvimento e a dependência são condições necessárias à manutenção 

da acumulação capitalista dos países centrais. “[...] dever-se-ia dizer que o 

imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. ” (Lênin, 1975, p.108). 

O Imperialismo é uma questão de necessária compreensão para a análise 

das economias dependentes, afinal é um sistema de dominação política e 

econômica de monopólios que se encarrega de aglutinar as outras economias 

em ordenação de um “Sistema-Mundo” de divisão internacional do trabalho. 

Desse modo, cabendo aos países latino-americanos a parte dependente dessa 

divisão, mesmo que se avancem os progressos técnicos e industriais. 

Através do Imperialismo os países centrais, em especial dos Estados 

Unidos da América, articulam política e economicamente o papel de 

subordinação para os países periféricos, ou seja, esse sistema mundial de 

articulação imperialista. O conceito de “Sistema-Mundo”, apresentado por 

Theotonio dos Santos é a união do conceito de imperialismo e de noções de 

outros autores que partilham da concepção de um “sistema mundial capitalista” 

que age de maneira hegemônica: 

O enfoque do Sistema-Mundo busca analisar a formação e a evolução 
do modo capitalista de produção como um sistema de relações 
econômico-sociais, políticas e culturais que nas no fim da Idade Média 
européia e que evolui na direção de se converter num sistema 
planetário e confundir-se com a economia mundial. Este enfoque, ainda 
em elaboração, destaca a existência de um centro, uma periferia e uma 
semiperiferia, além de distinguir entre as economias centrais, uma 
economia hegemônica que articula o conjunto do sistema. (DOS 
SANTOS, 2015, p.53). 
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Tendo a Teoria da Dependência vários autores importantes tratando de 

suas proposições, sobre diversos aspectos, de diferentes países latino- 

americanos, e com diferentes concepções teórico-metodológicas. Restringimo- 

nos a analisar mais a fundo duas perspectivas diferentes, mas igualmente 

importantes: Ruy Mauro Marini, e sua concepção marxista e revolucionária, e 

Fernando Henrique Cardoso que junto com Enzo Faletto possui uma concepção 

de “centro-direita” nacionalista. 
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Dependência e desenvolvimento: Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Faletto 

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil e nos países da América 

latina é visivelmente diferente de como se deu na Europa e na América do  

Norte. Para compreender as peculiaridades desse desenvolvimento foi 

necessária a leitura de diversas obras. 

Algumas questões apontadas por Florestan Fernandes, marxista e  

patrono da sociologia brasileira foram de suma importância para o início desse 

estudo, pois o interesse pela questão da dependência e desenvolvimento da 

América Latina, especificamente do Brasil, surgiu através do contato com “A 

Revolução Burguesa no Brasil”. 

Contrário à repetição de modelos, Florestan nos esclarece que seria 

equivocado tentar compreender o desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

através do que ele chamou “modelo básico democrático-burguês”. Importante 

autor sobre a formação política e social brasileira, foi professor de Fernando 

Henrique Cardoso durante sua gadruação. 

O desenvolvimento de uma sociedade para o capitalismo depende de 

algumas condições intrínsecas a esse sistema. Para alguns, a partir de certo 

estágio essas condições seriam mais avançadas e o capitalismo seria bem 

sucedido, seria avançado. 

Nessa linha de raciocínio poderíamos concluir que países 

subdesenvolvidos estariam caminhando pelo processo de se tornarem 

desenvolvidos, ou seja, estariam num estágio inferior e anterior do processo, 

mas que isso seria superado com o tempo. 

Florestan critica a ideia de estágios de desenvolvimento. O 

desenvolvimento capitalista depende da economia, mas não só dela. Há 

relações histórico-sociais a serem levadas em conta. O que parece um caminho 

a   ser   percorrido   até   o   pleno   desenvolvimento   do   capitalismo   esconde 
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pormenores característicos do país, que limitam esse desenvolvimento e vão 

influenciar no “padrão concreto de dominação burguesa”. 

Segundo Florestan, ainda falta considerar as consequências do 

imperialismo para os países periféricos e compreender que o 

subdesenvolvimento, na verdade, não é um estágio a ser superado. O 

subdesenvolvimento e a dependência são condições necessárias à manutenção 

da acumulação capitalista dos países centrais. 

O modo como ocorre a ascensão da burguesia nos países de economia 

dependente e subdesenvolvidos também é uma questão levantada por Florestan 

Fernandes. A dominação burguesa não ocorre de maneira igual em todos os 

países capitalistas. 

A burguesia crescente de um país deve absorver o capitalismo, ou seja,  

o modo de reger a economia, a política e as questões sociais do país. Para o 

autor, a burguesia possuía o poder econômico e político, a concentração nas 

mãos dessa classe era de renda e de poder político, poder de decisão, ou seja,  

a democracia burguesa não era para todos. 

A burguesia é a classe que possui os meios de produção e, naturalmente, 

quer expandir as forças produtivas em seu benefício. No entanto, nos países 

periféricos essa classe está subjugada à burguesia dos países centrais. Essa 

relação é econômica, mas além de tudo uma articulação política. 

Desse modo, o autor trabalha o conceito de “dupla articulação” para falar 

do modo de organização e funcionamento das forças produtivas. A burguesia 

subdesenvolvida caminha para a expansão do capitalismo, porém de forma 

diferente, dependente, ajustada às demandas dos países centrais. 

Mesmo que a burguesia nacional se empenhasse para industrializar-se e 

romper com o atraso tecnológico, ainda assim, não dissolveria o duplo caráter  

da economia brasileira, este é o tipo de dependência que, segundo autor, é 

intrínseco ao capitalismo monopolista. O capitalismo monopolista necessita    de 
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países em subdesenvolvimento, não há, em um modelo capitalista universal, a 

possibilidade de que todos os países alcancem o status de desenvolvimento 

pleno. 

Assim sendo, a burguesia molda a economia nacional a partir da 

racionalidade típica da classe, não se preocupando com as consequências que  

a economia de dependência desigual traria para o país. 

Ele defende que o processo de transição do capitalismo para tomada de 

poder pelo proletariado depende também de que o próprio proletariado tenha as 

condições para isso, através da luta organizada, no caso, a luta armada. 

Influenciado por Lênin, no que tange a tentar despertar a consciência política do 

proletariado para que este esteja à frente da luta. 

Para levar aos operários os conhecimentos políticos, os sociais- 
democratas devem ir a todas as classes da população devem enviar 
em todas as direções os destacamentos de seu exército (LÊNIN, 1979, 
p. 52). 

 

Dessa forma podemos perceber que ele compreender que o processo 

político da democracia burguesa tem compromisso em manter a dominação 

burguesa, ou seja, ideias reformistas não seriam suficientes. Outro autor que  

fala sobre a condição de subordinação da burguesia local é André Gunder  

Frank, considerada por ele o “inimigo imediato” da libertação da América Latina. 

Grande expoente da Teoria da Dependência, em uma perspectiva 

diferente, foi o ex-presidente e sociólogo Fernando Henrique Cardoso que junto 

com o sociólogo e historiador chileno Enzo Faletto escreveram “Dependência e 

Desenvolvimento na América Latina: Ensaio De Interpretação Sociológica. ” 

No capítulo introdutório desta obra, os autores falam da perspectiva inicial 

que se tinha para o Brasil, onde o processo de industrialização seria: 

Uma espécie de alternativa forçada para os períodos de contração do 
mercado internacional, a uma formulação teórica e a um conjunto de 
expectativas, apoiadas na convicção de que o industrialismo sucederia 
à expansão das exportações, complementando assim um ciclo de 
crescimento e inaugurando uma fase de desenvolvimento 
autossustentado (CARDOSO, FALETTO, 2011, p.18) 
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Por desenvolvimento autossustentado se entende a ideia de que a partir 

do processo de industrialização o Brasil deixaria de depender dos países 

centrais iniciando “o ciclo denominado de substituição de importações”. Para a 

economia, a substituição de importações leva a “produção de bens de capital”, 

que juntamente com a diversificação da economia são os motores que faltavam 

para impulsionar o desenvolvimento do Brasil e de outros países da América 

Latina. 

Essa ideia se encontra ligada ao parâmetro ideológico Keynesianista    do 

modus operandi econômico, como esclarece Octavio Rodríguez: 

 
Assim, pois, consideradas no plano da abstração, as ideias sobre o 
desenvolvimento econômico coincidem com as contidas em linhas 
gerais nas teorias do crescimento de origem neoclássica e keynesiana, 
que o concebem como um processo de acumulação de capital 
estreitamente ligado ao progresso técnico, mediante o qual se obtém a 
elevação gradual da densidade de capital e o aumento da 
produtividade do trabalho e do nível médio de vida (“Estudo”, p.1 e 5) 
(RODRÍGUEZ, 2009, p. 80). 

 

Rodríguez ainda corrobora a ideia de estrutura em que o sistema 

econômico de todos os países está inserido, de modo que desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, enquanto categoria analítica passa a ideia de que existem 

estágios, quando para ele, na verdade, existe uma relação “sistema centro- 

periferia”. Nessa relação o “subdesenvolvimento é visto como um modo de ser 

específico de certas economias.”. 

Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto explicitam a perspectiva em 

que América Latina, em busca de sua independência econômica, deveria chegar 

a um estágio no qual a industrialização suprisse o mercado interno e produzisse 

excedentes suficientes para abastecer o mercado externo e manter a balança 

comercial favorável. Para isso acontecer, teria que ser através de políticas de 

desenvolvimento de caráter nacionalista, visto que cada país tem suas 

preocupações específicas. 

A instalação de ‘indústrias exportadoras’ continuaria sendo necessária 
para manter a ‘capacidade de importar’, mas o sentido fundamental  do 
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desenvolvimento não seria dado pelo mercado externo, mas pelo 
interno.(CARDOSO, FALETTO, 2011, p. 18) 

 

Após a década de 1950, os países latinos que se propuseram a alcançar 

esse “desenvolvimento autossuficiente e autônomo” não tinham obtido o êxito 

esperado. Cardoso e Faletto se debruçaram sobre as possibilidades que 

causaram essa falha através do método que ele chama de “análise integrada do 

desenvolvimento”. Essa análise, segundo os autores, seria o melhor meio para 

compreender e avançar o desenvolvimento, pois propõe não isolar as ciências. 

Análises economicistas ou puramente sociológicas não contemplariam todas as 

questões. 

Durante o discurso que fez em 1995, em conferência na cidade de 

Washington, Fernando Henrique justifica que é papel das ciências sociais 

acompanhar os processos humanos para a formulação de teorias. Nesse  

mesmo discurso, toca na questão política enquanto diferencial para o 

crescimento de qualquer país subdesenvolvido. É através das “opções políticas 

que levariam a situações de maior liberdade de escolha” que a possibilidade de 

desenvolvimento autossustentado se tornaria concreto. 

Em tal perspectiva, por exemplo, o ‘efeito de demonstração’ incorporar- 
se-ia à análise como elemento explicativo subordinado, pois o 
fundamental seria caracterizar o modo de relação entre os grupos 
sociais no plano nacional- que, por suposto, depende do modo de 
vinculação ao sistema econômico e aos blocos políticos internacionais 
que podem produzir consequências dinâmicas na sociedade 
subdesenvolvida. (CARDOSO, FALETTO, 2011, p. 33) 

 

Isso posto, fica claro que Fernando Henrique e Enzo Faletto não levam  

em consideração os impedimentos que o Imperialismo poderia causar nas 

economias subdesenvolvidas. Para eles, essa perspectiva é determinista ou 

“funcionalista”, de modo que indica a impossibilidade da relação entre os países 

centrais e periféricos ser mudada e se torne menos exploratória ou que a 

situação de subdesenvolvimento seja superada. 

O que fica claro é que Fernando Henrique aponta para a política como o 

grande articulador do desenvolvimento, principalmente se pensado ao lado do 

conceito de globalização. O capitalismo complexo trouxe a divisão  internacional 
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do e essa divisão pode estar articulada de modo que alguns países fiquem 

dependentes de outros e em estado de subdesenvolvimento. No entanto, ao 

contrário da perspectiva que ele chama de determinismo, a política existe para 

que cada “estado nacional” seja eficiente a ponto de articular social e 

economicamente as demandas próprias, tornando possível a melhora nas 

condições de desenvolvimento. 
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Dependência e desenvolvimento: Ruy Mauro Marini 

 
Como apresentado nos capítulos anteriores, o desenvolvimento da 

América Latina levou muitos estudiosos das ciências humanas a se debruçarem 

para compreender a inserção do Brasil no “processo de acumulação capitalista”. 

No presente capítulo pretendo expor a teoria de Ruy Mauro Marini, que se 

consolidou como oposta tanto a teoria de Cardoso e Faletto quanto à teoria 

Cepalina, sendo considerada uma “(...) visão crítica dessas visões, retomando o 

pensamento de Marx, de Lenin, de Rosa Luxemburgo, além da  concepção 

crítica formulada por André Gunder Frank...” (MARINI, 2000, P. 7). 

Com uma concepção mais à esquerda, considerada marxista,  Marini, 

junto com intelectuais como Vânia Bambirra e Theotonio dos Santos, se insere 

no estudo da América latina e escreveu diversas obras dedicadas a essa 

compreensão. Entre elas estão as duas obras trabalhadas para a construção do 

presente trabalho de conclusão de curso: “Subdesenvolvimento e Revolução” e 

“Dialética da Dependência”. 

A Dialética da dependência contém o fulcro de sua concepção sobre o 
capitalismo periférico, ao criticar as limitações – já evidentes nos   anos 
60 – da concepção Cepalina e formular uma teoria que articula o 
processo de inserção das formações sociais periféricas no sistema 
capitalista mundial com as modalidades de acumulação e de 
exploração da força de trabalho. (MARINI, 2000, P.8.). 

 

O autor atenta para a necessidade de analisar todos os condicionantes da 

economia capitalista latino-americana. A economia enquanto fator último de 

necessidade analítica da organização de uma sociedade, se organiza através da 

política. Para ele, a questão latino-americana se desdobra em parte na dinâmica 

política e em parte na economia enquanto uma articulação. 

Marini deixa isso claro em “Dialética da Dependência”no seguinte 

parágrafo: 

A nós nos parece que nenhuma explicação de um fenômeno político é 
boa se o reduz apenas a um de seus elementos, e é decididamente 
ruim se tomar como chave, justamente a um fator que o condiciona de 
fora. É um mundo caracterizado pela interdependência e, mais do que 
isso, pela integração. (MARINI, 2000, P.11). 



26 
 

 
 
 
 
 

Para Marini é se torna claro que o Brasil se inseriu no capitalismo mundial 

de maneira periférica e dependente. Através de uma análise “(...) entre  os 

grupos políticos, das contradições de classe que se desenvolviam em base a 

uma configuração econômica dada...” (MARINI, 2000, P.12) o autor se destaca 

no grupo dos estudiosos do tema. 

Independentemente de a realidade latino-americana ser muito ampla, pois 

se compõe de diversos países, para o diagnóstico correto solucionaria o 

problema de maneira geral. No período compreendido entre 1930 e 1964, o 

Brasil mudou enquanto força econômica, pois se iniciou um processo de 

industrialização e mecanização muito intenso das forças produtivas. Esse 

processo se deu por incentivo do Estado e de multinacionais, ou seja, através de 

concessões e facilitações estatais, onde o capital estrangeiro investiria. 

Dessa forma, construindo uma forte burguesia industrial que se esforçava 

para ter “(...) o aparato do Estado e os recursos econômicos disponíveis, 

rompendo, ou pelo menos transgredindo com as regras do jogo que se havia 

fixado em 1937. ” (MARINI, 2000, P.13). 

Para Theotonio dos Santos, o capital estrangeiro via a oportunidade de se 

expandir nos países latino-americanos com oportunidades de pouca ou  

nenhuma concorrência além da mão de obra abundante e barata. Marini propõe 

que o governo brasileiro incentivava essa noção de Estado burguês que 

contribuía para a entrada de capital estrangeiro para que a ascensão da classe 

industrial fosse “(...) estimulada pela burguesia que se apoia nela para quebrar a 

resistência das antigas classes dominantes. ” (MARINI, 2000, P 14). 

A ordem nesse período era de que o Brasil se tornasse um país altamente 

industrializado, tanto na área fabril quanto na agropecuária. Isso se sucederia 

através de políticas nacionalistas, sob forte influência de governos como os de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, ainda que todo esse incentivo pareça 

focado no crescimento privado, o autor esclarece: 
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Ainda que contasse com facilidades alfandegárias e estímulos fiscais à 
iniciativa privada, o Plano se apoiava, principalmente, nos 
investimentos públicos em setores básicos e no ingresso de capitais 
estrangeiros. (MARINI 2000, P.20). 

 

A análise política de Ruy Mauro Marini aponta para a necessidade de 

compreensão do caminho de dominação política e econômica que os Estados 

Unidos da América construíram na América Latina. O pós-guerra trouxe para a 

economia norte-americana a necessidade de expansão econômica através de 

um programa “antiinflacionário”. Essa política tinha como base a expansão do 

capital norte-americano na indústria dos países latino-americanos. 

A consequência é, através da repatriação de capitais, um aumento 
suplementar do excedente, que impulsiona a novos investimentos no 
exterior, recomeçando o ciclo em nível mais alto. Ampliam-se assim 
incessantemente as fronteiras norte-americanas, intensifica-se o 
amálgama de interesses nos países contidos nelas e se torna cada vez 
mais necessário que, de distintas maneiras, o governo de Washington 
estenda mais além dos limites territoriais a proteção que dispensa a 
seus nacionais. (MARINI, 2000, P.50). 

 

Os países latino-americanos se tornaram o modo de escoar a crise de 

1929 e continuar a fazer crescer o capital estrangeiro. Para o Brasil, por 

exemplo, essa situação se tornaria favorável de modo a diversificar a indústria 

brasileira e aumentar as divisas para que pudesse construir fundo de troca para 

importação de bens de consumo. O Brasil se tornou um grande exportador, 

dessa forma se tornando também dependente do “comercio exterior”, a quem se 

imcumbe a capacidade – e necessidade – de “(...) absorver a economia 

brasileira para atender as importações necessárias à industrialização. ” (MARINI, 

2000, P.55.) 

Todas essas questões acentuaram as contradições de classe e 

“radicalizações” políticas no Brasil, culminando no Golpe de 1964. Mesmo que a 

burguesia nacional se empenhasse para industrializar-se e romper com o atraso 

tecnológico, ainda assim, não dissolveria o duplo caráter da economia brasileira, 

este é o tipo de dependência que, segundo autor, é intrínseco ao capitalismo 

monopolista. O capitalismo monopolista necessita de países em 

subdesenvolvimento,   não   há,   em   um   modelo   capitalista   universal,        a 
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possibilidade de que todos os países alcancem o status de desenvolvimento 

pleno. 

Assim sendo, a burguesia molda a economia nacional a partir da 

racionalidade típica da classe, não se preocupando com as consequências que  

a economia de dependência desigual traria para o país. 

Ao compreender que o desenvolvimento capitalista planejado pela 

burguesia nacional era dependente e articulado com as demandas de países 

centrais, como os EUA, podemos dar razão a René Dreifuss, quando ele fala 

sobre o caráter do Golpe Militar. 

De acordo com Dreifuss, houve participação da sociedade civil na ação 

dos militares. A sociedade civil que ele se refere é grande parte do empresariado 

brasileiro e de representantes de multinacionais reunidos no IPES. O IPES era 

uma organização composta por empresários e militares financiada pelos EUA. 

Caracterizando assim o golpe como “civil-militar”, havendo afinal, 

participação dos civis que tinham um projeto de classe inscrito no golpe. Os 

Estados Unidos da América tiveram participação de extrema importância para 

que a sociedade civil envolvida no golpe seja claramente identificada, o nome 

“empresarial-militar” se torna essencial para descrever o caráter da ditadura. 

Isso, segundo Marini, traz o que ele chama de “integração imperialista”, 

processo pelo qual os Estados Unidos da América se tornou uma economia 

dominante através da qual – e somente por seus investimentos – o Brasil 

cresceu política e economicamente enquanto país integrado à economia 

capitalista. 

O Brasil e outros países latino-americanos e tornaram dependentes do 

capital estrangeiro, devendo a sua organização política se adaptar às 

necessidades do Imperialismo norte-americano. Importante perceber como o 

Brasil se tornou o braço principal da construção do Imperialismo na América 

Latina: 
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Em sua política interna e externa, o governo militar de Castelo Branco 
manifestou não apenas uma decisão de acelerar a integração da 
economia brasileira à norte-americana, mas expressou também a 
intenção de converter-se em centro de irradiação da expansão 
imperialista na América Latina, criando inclusive as premissas de um 
poderio militar próprio. Nisso se distingue a política externa brasileira 
que se pôs em marcha depois do golpe de 1964: não se trata de  
aceitar passivamente as decisões norte-americanas (ainda que 
correlação real de forças leve muitas vezes a esse resultado), mas de 
colaborar ativamente com a expansão imperialista, assumindo nela a 
posição de país-chave. (MARINI, 2000, P. 67). 

 

Ruy Mauro Marini, como representante do aspecto marxista no estudo da 

América Latina faz críticas pertinentes ao desenvolvimento dos estudos que se 

utilizam do método e premissas marxistas para compreender a região. Ele 

aponta que a maior dificuldade se dá porque os teóricos quererem "encaixar" a 

América Latina -principalmente países como Brasil e Argentina- em modelos 

preestabelecidos. 

Isso causa prejuízos para a teoria e, consequentemente, para a práxis.  

Um dos equívocos decorrentes disso é acreditar que vivemos uma fase "pré- 

capitalista", desse modo, ainda não alcançamos o que foi alcançado pelos 

países capitalistas. Isso daria margem para concepções revisionistas e 

desenvolvimentistas como a CEPAL e o trabalho de Cardoso e Faletto. O outro 

lado disso coube aos "marxistas ortodoxos", criticados pelo que aponta como um 

rigor teórico fiel ao materialismo histórico dialético. 

Nas palavras de Marini: 

 
O segundo tipo de desvio foi mais frequente no campo da 
sociologia,no qual, diante da dificuldade de adequar a uma 
realidade categorias que não foram desenhadas especificamente 
para ela, os estudiosos de formação marxista apelam 
simultaneamente a outros enfoques metodológicos e teóricos; a 
consequência necessária deste procedimento é o ecletismo, a 
falta de rigor conceitual e metodológico e um pretenso 
enriquecimento do marxismo, que na realidade se trata da sua 
negação. [MARINI, 2000, P. 105] 

 

O autor aponta que o estudo do "capitalismo sui generis" [MARINI,   2000, 

P. 106] encontrado na América Latina exige que seja um estudo das tendências 

do capitalismo, ao passo que se observe as articulações internacionais as  quais 
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esses países estão inseridos. A América Latina foi "forjada ao calor da expansão 

comercial promovida, no século XVI, pelo capitalismo nascente" [MARINI,  2000, 

P. 107], se tornando desde o princípio, adequada ao capitalismo mundial. 

 
A dependência dos países latino americanos é uma relação de 

subordinação econômica e política como dito anteriormente. Ao contrário do que 

as teorias baseadas na "negação do marxismo" poderiam apontar, o 

subdesenvolvimento não é um corpo estranho dentro do grande organismo vivo 

e dialético que é o capitalismo mundial. Pelo contrário - e isso inclui a dívida 

externa contraída pelos países - a dependência econômica se faz necessária 

para o funcionamento do capitalismo mundial, através da "divisão internacional 

do trabalho". 

Nas palavras do autor 

 
Os fluxos de mercadorias e, posteriormente, de capitais tem 
nesta seu ponto de entroncamento: ignorando-se uns aos  
outros, os novos países se articulariam diretamente com a 
metrópole inglesa e, em função dos requerimentos desta, 
passarão a produzir e a exportar bens primários, em troca de 
manufaturas de consumo e - quando a exportação supera suas 
importações- de dúvidas. [MARINI, 2000, P. 108]. O caso do 
Brasil é revelador: a partir da década de 1860, quando saldos da 
balança comercial se tornam cada vez mais importante, o 
serviço da dívida externa aumenta: de 50% sobre esse saldo nos 
anos 60, para 99% na década seguinte. Entre 1902 -1913, 
enquanto o valor das exportações aumenta em 79,6%, a dívida 
externa brasileira o faz em 144,6% e representa, em 1913, 60% 
do gasto público total. É a partir desse momento que as relações 
da América Latina com os centros capitalistas europeus se 
inserem em uma estrutura definida: a divisão internacional do 
trabalho, determinará o curso do desenvolvimento posterior da 
região. [MARINI, 2000, P.109] 

A divisão internacional do trabalho citada por Ruy Mauro Marini se explica 

pelo que seria a função da América Latina para o capitalismo mundial: uma 

economia agroexportadora, responsável por manter as relações de divisas 

econômicas através da dívida externa e na qual o trabalho é superexplorado. 

A superexploração do trabalho é uma estratégia fundamental para o 

aumento da mais-valia, de modo que o aumento da capacidade de produção 
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não seja o guia para o aumento da mais-valia, mas sim essa exploração maior. 

Essa estratégia é identificada por Marini de três formas: 

Pois bem, os três mecanismos identificados - a intensificação do 
trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de 
parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de 
trabalho - configuram um modo de produção fundado exclusivamente 
na maior exploração do trabalhador e não no desenvolvimento de sua 
capacidade produtiva. (...) isto permite diminuir a composição-valor do 
capital, o que, agregado à intensificação do grau de exploração do 
trabalho, faz com que se elevem simultaneamente as taxas de mais- 
valia e de lucro. (MARINI, 2000, P. 125.) 

 

Dessa forma, podemos concluir que Marini se apresenta como um 

marxista que preza pelo rigor teórico necessário para a compreensão da região 

através do materialismo histórico. Isso se mostra pois, para ele, a construção do 

desenvolvimento capitalista na América Latina se deu de forma dependente em 

diversas esferas da sociedade, trazendo para o capitalismo da região um 

aspecto subdesenvolvido. 

Esse subdesenvolvimento, ao contrário do que outros teóricos propõem, 

não seria uma anomalia ou um estágio do sistema, mas uma condição 

necessária para o desenvolvimento do próprio sistema em escala mundial. Para 

demonstrar sua teoria, Marini aponta o endividamento dos países latino- 

americanos, a superexploração enquanto estratégia de aumento de mais-valia e 

a condição de economia agroexportadora, construída através da divisão 

internacional do trabalho. 

Ele usa o exemplo de alguns países específicos: 

 
(...) em países como a Argentina, o México, o Brasil e outros, não 
chegou nunca a conformar uma verdadeira economia industrial que, 
definindo o caráter e o sentido da acumulação de capital, produzisse 
uma mudança qualitativa no desenvolvimento econômico desses 
países. Pelo contrário, a indústria seguiu sendo ali uma atividade 
subordinada a produção e à exportação de bens primários, que 
constituíam, estes sim, o centro vital do processo de acumulação. É 
apenas quando a crise da economia capitalista internacional, 
correspondente ao período entre a primeira e a segunda guerras 
mundiais, obstaculiza a acumulação baseada na produção para o 
mercado externo, que o eixo da acumulação se desloca para a 
indústria, dando origem a moderna economia industrial que prevalece 
na região. (MARINI, 2000, P. 136). 
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Vemos aqui que as propostas de Cardoso e Faletto estão em desacordo 

com a teoria marxista da dependência, pois eles propõem que para além de uma 

situação determinista de dependência, exista uma relação internacional de 

interdependência, onde os países, através da composição política correta – e de 

cunho nacionalista- consigam uma mínima independência política e econômica. 

Para além da teoria, é importante ressaltar que Marini aponta para uma 

revolução em busca da independência política - e consequentemente, 

econômica- da América Latina. Ao longo do tempo, a tendência é que a 

superexploração do trabalho se agrave, tendo como consequência pequenas 

revoltas, principalmente na cama social chamada por Marini de "pequena- 

burguesia assalariada". Para conter isso, o aumento da interferência do Estado 

na economia e a "militarização do capitalismo brasileiro" se faz necessária. 

O autor de "Subdesenvolvimento e revolução” considera necessário que 

para uma revolução política na América Latina, as demandas do proletariado 

estejam a frente, de modo que demandas pequeno-burguesas sejam eliminadas 

da estratégia revolucionária. 

A hegemonia do proletariado faz com que necessariamente sejam seus 
interesses os que primem no programa revolucionário, uma vez que o 
contrário implicaria a pretensão de mobilizar o proletariado em função 
de reivindicações que, não sendo as suas, correspondem às de outras 
classes, o que - independentemente de propor ou não o caminho 
armado - significaria reincidir no reformismo e na colaboração de 
classes. (MARINI, 2012, P. 268.) 

 

Em "Dialética da dependência", Marini dedica um capítulo a réplica das 

críticas que Fernando Henrique Cardoso e José Serra fizeram de sua teoria no 

livro "As desventuras da dialética da dependência". De maneira bastante 

incisiva, Marini aponta que tal livro tem motivações políticas em menosprezar as 

teorias de base marxista. Ao passo que segue a crítica de Marini, ele expõe que 

a estratégia de Cardoso e Serra "deforma quase sempre" o que Marini propõe, 

negando a superexploração do trabalho como condição do capitalismo 

dependente e as impossibilidades estruturais nesses países. 
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Ruy Mauro Marini também fala sobre a globalização como um novo 

processo do desenvolvimento capitalista em sua face imperialista. Ele define 

globalização: 

O processo mundial em que ingressamos a partir da década de 80 e 
que se convencionou chamar de globalização caracteriza-se pela 
superação progressiva das fronteiras nacionais no marco do mercado 
mundial, no que se refere às estruturas de produção, circulação e 
consumo de bens e serviços, assim como por alterar a geografia 
política e às relações internacionais, a organização social, as escalas 
de valores e as configurações ideológicas próprias de cada país. 
(MARINI, 2000, P. 269) 

 

Desse modo, à medida que o capitalismo se desenvolve “ante o caráter 

monopólico e a decidida integração ao imperialismo que caracterizavam a 

economia brasileira “, cabe aos teóricos marxistas alinharem os caminhos da 

“estratégia” revolucionária, único caminho que efetivamente traria ao Brasil e aos 

países latinoamericanos a verdadeira autonomia política e econômica. Podemos 

observar que a obra de Ruy Mauro Marini, para além da teoria, ressalta a 

importância da práxis, tão importante para os marxistas. 
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Considerações Finais 
 
 
Pretendemos nesta etapa final expor as últimas considerações sobre as obras  

de Ruy Mauro Marini e Fernando Henrique Cardoso apresentadas neste 

trabalho. Levando em consideração as propostas que mais se destacaram. 

Fernando Henrique Cardoso apontou que o desenvolvimento do 

capitalismo nas regiões consideradas periféricas poderia mudar sua situação de 

subdesenvolvimento através da industrialização. Fazendo crítica ao 

determinismo - que ele também chama de funcionalismo - econômico que  

aponta impossibilidades estruturais, para ele as decisões políticas poderiam 

resolver essas “impossibilidades”. 

Cardoso atribui à “gestão governamental” a principal responsabilidade 

para a solução da dependência tendo “o desenvolvimento como a mais política 

das questões econômicas”. Ele não aponta a dependência como um intenso 

problema latinoamericano de imediata solução, pois que a partir do processo de 

globalização todos os países seriam “interdependentes”. 

Nas palavras de Cardoso: 

Um outro dado contemporâneo, é o de que imaginávamos que a 
dependência fosse um fator homogeneizador das possibilidades dos 
países em desenvolvimento sair de sua condição de pobreza. Haveria, 
lembro, diferença nas possibilidades de crescimento basicamente em 
função do controle do processo de acumalçãode capital. Mas, em sua 
essência, os capitalismos central e periferico se afastam. Mesmo que 
um país periférico crescesse - e meu livro foi convertido porque admitia 
a simultaneidade da dependência e do desenvolvimento -, o faria de 
forma distorcida. Era como se condição periférica se tornasse fatal, um 
destino de injustiça. 
Hoje, sabemos que isso não é verdade. Países que souberam 
gerenciar suas economias com sensibilidade para as transformações 
dos modos de produção do capitalismo e para as questões sociais 
tiveram rumos mais favoráveis do que outros. O caso dos Tigres 
Asiáticos é notório. O que restava de “determinismo”, talvez um 
resquício marxista na teoria da dependência - e eu fui crítico do 
determinismo-, certamente terá que ser  fundamentalmente 
reformulado. O grau de influência da escolha política sobre a estrutura 
da economia é maior do que nos parecia nos anos 60. (CARDOSO, 
1995). 

 

Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil entre 1995 e 2003, 

tendo seu mandato considerado “o continuador do projeto neoliberal” (NEGRÃO, 
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1996) iniciado no governo de Fernando Collor. Seu governo foi marcado por 

privatizações e concessões de muitas empresas brasileiras, ou seja, contrário ao 

desenvolvimentismo nacionalista apontado em “Dependência e  

Desenvolvimento na América Latina” como de extrema importância  para 

alcançar uma autonomia mínima nos países latinoamericanos. 

A substituição de importações foi o modelo no qual o Brasil iniciou seu 

processo de industrialização, destinado a corresponder às necessidades 

internas, ou seja, a industrialização parecia ser uma saída para a superação do 

subdesenvolvimento. O Estado como o ativo que direcionava os investimentos 

na estrutura nos anos 80. 

Nessa mesma época, o neoliberalismo atinge a camada política da 

latinoamericana, tendo Ronald Reagan e Margareth Thatcher como grandes 

influenciadores do livre mercado e do Estado neoliberal em oposição ao 

desenvolvimentismo do Estado. 

Dessa forma, a América Latina passa a ser atacada pelo próprio Estado 

que passa a seguir essas influências e cessar os projetos voltados para o 

desenvolvimento interno e decide-se pelos programas de privatizações 

esperando os benefícios do livre comércio. 

A estratégia de livre mercado passa de manter a concorrência entre as 

empresas de bens de consumo para a transformação das necessidades básicas 

- inclusive as previstas em lei- em mercadoria, onde a lei da oferta e procura 

domina. 

O neoliberalismo influencia a população sob a ideia de que as 

privatizações são responsáveis pela melhoria dos serviços e pela diminuição dos 

preços. No entanto, na prática, o que ocorre é o monopólio. 

A empresa que obtiver melhores resultados, para diminuir a concorrência 

e melhorar o seu lucro irá comprar as empresas menores, dominando o 

mercado, rompendo com o regulador “natural” do mercado, que é a 

concorrência. Desse modo, a autorregulação do mercado enquanto máxima 

neoliberal, na realidade, é contraditória. 
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Sobre isso, o professor Eduardo Fagnani1comenta: 

O neoliberalismo no mundo e no Brasil, a partir dos anos 90, é uma 

vingança da economia sobre a política. O que acabou acontecendo com esse 

esvaziamento da política na democracia é o predomínio do capital. A política 

passa a refletir os interesses do capital e, nessa etapa do capitalismo, do capital 

financeiro. Esse é o plano de fundo que está por trás disso tudo e pra isso se 

teve que enfraquecer o Estado. No Estado do Brasil, por exemplo, nos anos 90 

nós tivemos uma fragmentação do Estado, tanto financeiro pelo excesso de 

dívidas, quanto material. Nós privatizamos tudo. 

(Privatizações: a Distopia do Capital. Direção de Silvio Tendler. Rio de Janeiro: 

Silvio Tendler, 2014. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=A8As8mFaRGU&t=415s>. Acesso em jan. 

2017). 

 

Ruy Mauro Marini não teve cargos políticos, mas não foi contraditório em 

sua teoria e projeto revolucionário, saída pela qual a América Latina obteria sua 

independência política e econômica. Para ele, o capitalismo não poderia ter em 

sua essência, a solução para o problema centro-periferia. 

E é dessa forma que entendemos a dependência e o 

subdesenvolvimento, como uma condição do capitalismo enquanto sistema 

mundial de integração política e econômica. 

Marini, em sua crítica à crítica de Cardoso e Serra aponta que: 

(...) para um marxista, as crises correspondem a saltos do 
capitalismo para sua destruição, mas não se confundem 
com a estagnação; totalmente ao contrário, resultam da 
própria acumulação capitalista, isto é, do desenvolvimento 
capitalista. (MARINI, 2000, P. 169). 

 
Fatores como a divisão internacional do trabalho e a superexploração do 

trabalho na periferia do Sistema-Mundo, nos faz perceber a necessidade da 

superação do capitalismo, visto que a tendência é o agravamento desses 

fatores. 

 
 
 

 

1 Professor do Instituto de Economia da UNICAMP 

https://www.youtube.com/watch?v=A8As8mFaRGU&amp;t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=A8As8mFaRGU&amp;t=415s
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