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 Este estudo pretende realizar uma análise crítica acerca dos motivos que levaram à 

limitação do desenvolvimento em países da periferia do sistema capitalista nos anos 90, 

aprofundando sua situação de dependência em relação aos centros econômicos mundiais. 

Mais especificamente, trata-se de analisar a nova forma da dependência instaurada nos 

principais países periféricos da América Latina no final do século XX e início do século XXI 

e seus impactos nos termos de uma crescente superexploração do trabalho como única via 

possível para que os países subdesenvolvidos consigam prosseguir com sua acumulação 

interna de capital. Para isto, tomaremos como base a vertente marxista da teoria da 

dependência a partir das obras de Ruy Mauro Marini e Theotônio dos Santos, bem como as 

experiências vividas pelos principais países da América Latina (leia-se Brasil, Argentina e 

México) no que tange à adoção da estratégia neoliberal de desenvolvimento, tão fortemente 

disseminada especialmente ao longo da década de 90. 

A tese principal que conduz nossa análise é a de que os países periféricos, em geral, e os 

latino-americanos, em específico, tiveram sua situação de dependência em relação ao centro 

do capitalismo mundial aprofundada – restringindo seu desenvolvimento e não encontrando 

seu lugar no sistema –, dadas as políticas neoliberais adotadas por estes países nas últimas 

décadas. Por outro lado, ao se ratificar o fracasso das políticas neoliberais em atingir os 

objetivos a que se propunham, pretendemos sugerir que, mesmo que a supressão da 

dependência não possa se dar dentro do sistema capitalista de produção – cujas contradições e 

lógica de acumulação fazem das desigualdades partes distintas de um mesmo todo, ou seja, 

tornam necessária a existência de desenvolvimento junto com subdesenvolvimento –, é 

possível minimizar seus efeitos através de políticas que atuem no sentido de diminuir os 

níveis de abertura externa e desregulamentação financeira, atenuando, desta forma, os índices 

de vulnerabilidade externa e reduzindo a necessidade de superexploração da força de trabalho 

para alcançar maiores níveis de acumulação interna de capital. E estas políticas, ao contrário 

do que foi praticado pelos países dependentes a partir dos anos 70, não podem, portanto, se 

dar pela via neoliberal, tendo em vista que esta aprofunda a situação que se quer minimizar.     
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A Teoria da Dependência na Versão Marxista: uma breve recuperação 

 

A evolução do sistema capitalista e de sua lógica de acumulação traz em seu bojo uma 

diferenciação entre países e regiões, especialmente em termos políticos, econômicos e 

sociais, a ponto de que a economia de certos países é condicionada pelo desenvolvimento e 

expansão de outras economias. A partir disto é que se constrói o debate acerca da 

dependência dos países periféricos em relação aos ditos centrais.  

O surgimento da teoria da dependência se dá especialmente a partir dos anos 60, num 

contexto histórico de superação do processo de substituição de importações e emergência do 

processo de integração da economia mundial intermediado pela hegemonia norte-americana. 

Trata-se de “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”1. 

As idéias centrais defendidas pela teoria da dependência, segundo resumo feito por 

Blomström & Hettne2, passam por quatro pontos específicos que se estreitam em muito com 

a concepção de desenvolvimento adotada por Marx3. O primeiro deles seria a visão de que o 

subdesenvolvimento está conectado de maneira estreita com a expansão dos países 

industrializados; o segundo contempla a idéia fundamental de que desenvolvimento e 

subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo universal. O terceiro aspecto 

se refere ao fato de que o subdesenvolvimento não pode ser considerado como a condição 

primeira para um processo evolucionista. Por fim, o quarto ponto inclui o fato de que a 

dependência não é só um fenômeno externo, mas ela se manifesta também sob diferentes 

formas na estrutura interna (social, ideológica e política). 

Deste modo, em linhas gerais, a percepção é a de que o modo de produção capitalista 

é intrinsecamente desigual e excludente e que desenvolvimento e subdesenvolvimento são 

fenômenos antagônicos – por se tratarem de situações distintas dentro de uma mesma lógica 

de acumulação – e, ao mesmo tempo, complementares. Isto se justifica pelo fato de que a 

                                                           
1 Theotônio dos Santos. A teoria da dependência: balanço e perspectivas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
2000, p. 26. 
2 Magnus Blomström & Bjorn Hettne. La teoría del desarrollo en transición. México, Fondo de Cultura 
Econômica, 1990. 
3 Marx não trabalha com uma visão positiva acerca do desenvolvimento capitalista, no sentido de que não 
visualiza este desenvolvimento como um estado ótimo a ser alcançado, de modo que se deva atravessar outros 
estágios menos avançados para tal. Sua visão de desenvolvimento passa pela idéia de processualidade, no sentido 
de que novos elementos vão surgindo na totalidade do sistema e modificando o modo em que este último opera. 
No caso do sistema capitalista, como veremos, seu desenvolvimento não traz características positivas para o 
todo. Antes pelo contrário, provoca pobreza e desigualdade em diversos sentidos.      
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lógica mundial de acumulação capitalista possui características que produzem o 

desenvolvimento de determinadas economias na mesma medida em que produzem o 

subdesenvolvimento de outras. Daí conclui-se que a dependência é uma característica 

estruturante das economias periféricas, ou seja, à medida que prevalece a lógica de 

acumulação capitalista, uma vez que um país ou região se mostra dependente, será sempre 

dependente.   

Esta seria a concepção mais geral do desenvolvimento capitalista sob a ótica da 

corrente teórica mais crítica dentre todas as outras que conformam a teoria da dependência4, 

representada principalmente por Ruy Mauro Marini e Theotônio dos Santos, que vêem como 

única forma de enfrentamento e superação da situação dependente a ocorrência de uma 

revolução socialista. E é justamente nesta vertente mais crítica5 que nos apoiaremos ao longo 

de nosso estudo, de modo que se torna de fundamental importância tratar os pontos básicos 

desta formulação mais detidamente.   

Iniciando com a definição de dependência, esta situação pode ser entendida como um 

condicionamento da economia de certos países em relação ao desenvolvimento e expansão de 

outras economias. Desta forma, os países dominantes poderiam se expandir e se auto-

sustentar enquanto que os dependentes apenas poderiam fazê-lo como um reflexo da 

expansão dos anteriores6. Nos termos de Marini, a dependência deve ser “entendida como 

uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo âmbito as 

relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a 

reprodução ampliada7 da dependência” 8.   

                                                           
4 A este respeito ver: Santos, op. cit., p. 27, que adota a distinção feita por Blomström & Hettne, talvez por julgar 
que esta seja a descrição mais correta – ou menos incorreta – destas vertentes. Há controvérsias relacionadas a 
esta classificação, que, a nosso ver, corresponde a um reducionismo metodológico para o qual devem ser 
guardadas as devidas pontuações.                     
5 A corrente dependentista representada por Cardoso & Faletto defende o desenvolvimento capitalista periférico 
em associação com o centro do sistema mundial, o que se daria por meio da manutenção, por parte dos países 
periféricos, de condições favoráveis ao crescimento do fluxo de capitais externos, tanto no sentido de superar 
sua escassez de divisas quanto no sentido de garantir, sob a forma de investimentos diretos, o crescimento 
econômico. Ver: Fernando Henrique Cardoso & Enzo Faletto. Dependência e desenvolvimento na América 
Latina. Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 1970. O ponto crucial é que, por detrás desta necessidade de atrair capitais 
externos está a necessidade de abertura e desregulamentação dos mercados, o que nos leva a concluir que 
“desenvolvimento capitalista associado e neoliberalismo são termos distintos para uma mesma proposta” 
(Marcelo Dias Carcanholo. “Dialética do desenvolvimento periférico: dependência, superexploração da força de 
trabalho e alternativas de desenvolvimento”. Anais do IV Colóquio Latino-americano de Economistas Políticos, 
São Paulo, 2004, p. 14). Isto, por si só, nos faz rejeitar a versão da interdependência de Cardoso & Faletto como 
sendo uma abordagem crítica acerca da dependência e mesmo da lógica de acumulação capitalista em geral. 
6 Theotônio dos Santos. “The structure of dependence”. American Economic Review, New York, maio 1970, p. 
231. 
7 Nos termos da teoria marxista, o esquema de reprodução simples envolve um departamento produtor de meios 
de produção e um departamento produtor de bens de consumo e tem como principal característica o fato de que 
toda a mais-valia apropriada pelos capitalistas é gasta em consumo improdutivo, ou seja, tudo o que é ganho é 
também gasto em bens de consumo. No caso do esquema de reprodução ampliada, que envolve também os 
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 Analisando o processo de constituição da economia mundial que integra as economias 

nacionais ao mercado global, observa-se que as relações de produção são desiguais porque o 

desenvolvimento de certas partes do sistema ocorre às custas do subdesenvolvimento de 

outras. As relações tradicionais são baseadas no controle do mercado por parte das nações 

hegemônicas e isto leva à transferência do excedente gerado nos países dependentes para os 

países dominantes, tanto na forma de lucros quanto na forma de juros, ocasionando a perda 

de controle dos dependentes sobre seus recursos. E a geração deste excedente não se dá, nos 

países periféricos, por conta da criação de níveis avançados de tecnologia, mas através da 

superexploração da força de trabalho9. 

 Desenvolvendo melhor estes aspectos, é possível distinguir duas formas históricas 

iniciais de dependência. A primeira delas seria a “dependência colonial”, com tradição na 

exportação de produtos in natura e na qual o capital comercial e financeiro, em aliança com 

os estados colonialistas, domina as relações entre a Europa e as colônias. A segunda seria a 

“dependência financeiro-industrial” que se consolida ao final do século XIX, sendo 

caracterizada pela dominação do grande capital nos centros hegemônicos, cuja expansão se 

dá por meio de investimentos na produção de matérias-primas e produtos agrícolas para seu 

próprio consumo. Conseqüentemente, a produção nos países dependentes é destinada à 

exportação, isto é, a produção é determinada pela demanda por parte dos centros 

hegemônicos. Por conta disto, a maior parte da renda nacional era derivada da exportação, a 

força de trabalho era submetida a várias formas de superexploração e a maior parte dos 

excedentes acumulados era enviada para fora dos países exportadores sob a forma de lucro, 

limitando não somente o consumo interno, mas as possibilidades de reinvestimento10.   

Num período mais recente, um novo tipo de dependência (tecnológico-industrial) vem 

se consolidando, baseada nas corporações multinacionais que investem na indústria voltada 

para o mercado interno dos países subdesenvolvidos. Neste caso ocorre que a possibilidade 

de gerar novos investimentos depende da existência de recursos financeiros em moeda 

estrangeira para a compra de maquinaria não produzida domesticamente. Esta compra é 

                                                                                                                                                                                     
dois departamentos, o capitalista não mais irá gastar, sob a forma de consumo improdutivo, toda a mais-valia de 
que se apropria. Esta última é repartida em duas frações, de modo que uma delas corresponde à demanda do 
capitalista por bens de consumo e a outra é reinvestida em capital constante e capital variável; é, em outras 
palavras, acumulada. Desta forma, o que de fundamental as torna distintas não é o valor que cada uma delas é 
capaz de produzir, mas sim o modo como se dá a realização deste valor. Para o entendimento mais detalhado 
destes esquemas, consultar: Karl Marx. O capital: crítica da economia política. 3ª edição. São Paulo, Nova 
Cultural, 1988, livro II, seção III. 
8 Ruy Mauro Marini. Dialética da dependência. Petrópolis, Ed. Vozes, 2000, p. 109.  
9 Ruy Mauro Marini. Dialéctica de la dependência. México, Ediciones Era, 1991. 
10 Santos, “The structure of dependence”, cit., p. 232. 
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sujeita a duas limitações: i) o limite de recursos gerado pelo setor exportador11; e ii) as 

limitações de monopólios e patentes. Ocorre que os países subdesenvolvidos dependem da 

importação de maquinaria e matérias-primas para o desenvolvimento de suas indústrias. No 

entanto, estes produtos não são livremente vendidos no mercado internacional, sendo 

usualmente patenteados por grandes companhias que exigem pagamento de royalties para sua 

utilização ou, na maioria dos casos, convertidos em capital e introduzidos na forma de seus 

próprios investimentos, através da instalação de afiliadas. Isto faz com que as contas de 

capital sejam fortemente desfavoráveis para os países dependentes, tendo em vista que o 

montante de capital que sai destes países (através dos gastos já citados ou pelo envio de 

lucros) é muito maior do que o montante que neles entra. Além disso, outra importante 

(talvez crucial) característica desta nova fase da dependência, em tempos neoliberais, é a 

transferência de recursos (valor, nos termos marxistas) na forma financeira, através do 

pagamento de juros e amortizações em razão de endividamentos externos crescentes. 

 Cada uma destas formas de dependência corresponde a uma situação que condiciona 

não somente as relações internacionais desses países, mas também suas estruturas internas: a 

orientação da produção, as formas de acumulação de capital, a reprodução da economia e, 

simultaneamente, sua estrutura social e política.  

 A acumulação de capital em tais circunstâncias assume suas próprias características. 

Em primeiro lugar, ela é caracterizada por profundas diferenças em nível doméstico, no 

contexto local de um mercado de trabalho barato, combinado com uma tecnologia capital-

intensiva. O resultado, sob o ponto de vista da mais-valia relativa, é uma violenta exploração 

da força de trabalho, que se dá justamente como conseqüência do já mencionado intercâmbio 

desigual e dos mecanismos de transferência de valor que ele reforça. Ocorre que o resultado 

imediato destes mecanismos é uma forte saída estrutural de recursos, que traz consigo graves 

problemas de estrangulamento externo e restrições externas ao crescimento. E a única atitude 

que torna possível às economias periféricas garantir sua dinâmica interna de acumulação de 

capital é o aumento da produção de excedente através da superexploração da força de 

trabalho12, “o que implica no acréscimo da proporção excedente / gastos com força de 

trabalho, ou, na elevação da taxa de mais-valia, seja por arrocho salarial e/ou extensão da 

                                                           
11 A primeira conseqüência desta dependência é a preservação deste setor tradicional, que limita 
economicamente o desenvolvimento do mercado interno pela conservação de relações de produção retrógradas e 
isto significa, politicamente, a manutenção de poder por parte das oligarquias tradicionais decadentes. Esta 
colocação é feita por Santos, “The structure of dependence”, cit., p. 232. 
12 Um excelente tratamento acerca desta questão é dado por: Marini, Dialética da dependência, cit.; e Marini, 
Dialéctica de la dependência, cit.
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jornada de trabalho, em associação com aumento da intensidade do trabalho”13. Ou seja, a 

dinâmica do intercâmbio desigual culmina em superexploração e não em estruturas capazes 

de romper com os mecanismos de transferência de valor, e isto implica necessariamente 

numa distribuição regressiva de renda e riqueza e em todos os agravantes sociais já 

conhecidos deste processo.      

Acrescente-se a isto o fato de que, desde que esta acumulação dependente se dá 

necessariamente dentro da economia internacional, ela é profundamente condicionada pela 

característica desigual e combinada das relações econômicas do capitalismo mundial 

baseadas no controle monopolístico de capital em larga escala, no controle econômico-

financeiro de certos centros sobre outros, no monopólio de uma complexa tecnologia que leva 

a um desenvolvimento desigual e combinado em nível nacional e internacional14.  

Enfim, o que se pretende esclarecer é que, na realidade, podemos entender o que 

acontece nos países subdesenvolvidos somente quando vemos seu desenvolvimento enquanto 

um processo de produção e reprodução dependente. Este sistema é dependente porque 

reproduz um sistema produtivo cujo desenvolvimento é limitado por relações mundiais que 

necessariamente levam ao desenvolvimento somente de certos setores da economia, por 

condições tradicionalmente desiguais, por uma competição doméstica com o capital 

internacional em condições de desigualdade, pela imposição de relações de superexploração 

da força de trabalho doméstica com uma visão de dividir o excedente econômico, por ela 

gerado, entre forças externas e internas de dominação15. 

Levando estas questões para um plano mais empírico (ou para um nível de abstração 

um pouco mais baixo), cabe agora analisar como os aspectos apontados pela teoria da 

dependência – nossa teoria de base – se colocam na prática. Melhor dizendo, cabe tratar da 

forma de dependência mais atual, a dependência tecnológico-industrial e financeira e seu 

agravamento enquanto conseqüência da adoção exacerbada da então hegemônica estratégia 

neoliberal de desenvolvimento pelos países da América Latina. 

 

Neoliberalismo e Experiência Neoliberal na América Latina 

 

A perspectiva neoliberal de desenvolvimento ganha espaço teórico e ideológico no 

último quarto do século XX e é justamente nos países periféricos que sua efetiva 

                                                           
13 Carcanholo, op. cit., p. 11. 
14 Santos, “The structure of dependence”, cit., p. 235. 
15 Idem, ibidem, p. 235. 
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implementação ocorreu de forma pioneira e concentrada, aprofundando sua situação de 

dependência nos termos antes apontados e exacerbando, portanto, a relação de 

superexploração do trabalho própria deste processo (ou desta estrutura dependente). 

Esta perspectiva emerge como uma forma de superação da crise do capitalismo 

mundial ocorrida nos anos 70 e a estrutura econômica, política e ideológica de maior força 

criada e elaborada pelo sistema para superação desta sua nova crise foi exatamente a 

perspectiva neoliberal de desenvolvimento, cuja fundamentação se baseia na crença de que os 

agentes individuais tomam suas decisões movidos exclusivamente pelo interesse próprio, de 

tal forma que as realizações individuais são necessariamente disseminadas para a 

coletividade, e de que o lócus de interação entre estes agentes é o mercado, que deve estar 

livre de qualquer intervenção justamente para que seja garantida esta “ordem natural das 

coisas”16.   

Segundo esta perspectiva (justificada nos preceitos que acabamos de afirmar), as 

reformas estruturais que incentivassem o funcionamento dos mercados, apoiado na iniciativa 

privada e na menor presença estatal nas atividades econômicas, garantiriam a retomada das 

altas taxas de investimento e o crescimento econômico com distribuição de renda. 

O diagnóstico que se faz no período é o de que a retomada do desenvolvimento 

econômico estaria limitada pelo contexto de esgotamento da perspectiva estruturada no 

processo de substituição de importações. Esta, a partir da liderança estatal, estaria 

caracterizada pela implementação de políticas de protecionismo comercial, repressão 

financeira e forte regulamentação dos mercados, em específico, do mercado de trabalho. Por 

isso, as reformas estruturais de abertura comercial, desregulamentação dos mercados, 

privatização de estatais e serviços públicos, eliminação da maior parte dos subsídios, como 

forma de liberalizar os preços, e a liberalização financeira interna e externa, formariam o 

único tipo de política econômica capaz de garantir a inserção dos países periféricos no novo 

processo de globalização. 

A inserção internacional dos países periféricos deveria ser norteada pelo processo de 

abertura externa, comercial e financeira, ainda que o Estado devesse atuar como regulador-

supervisor em mercados que apresentassem determinadas imperfeições. 

A implementação pioneira desse tipo de política ocorreu na década de 70 em países do 

cone sul, como Chile e Argentina, ambos sob a liderança de ditaduras militares. A partir de 

                                                           
16 Marcelo Dias Carcanholo. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: a verdadeira concepção de 
desenvolvimento do Governo FHC”. In: Manoel Luiz Malaguti, Reinaldo Carcanholo & Marcelo Dias 
Carcanholo (orgs.), Neolibelarismo: a tragédia do nosso tempo. São Paulo, Cortez Editora, 1998, p. 18. 
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1982, o México também passou a executar uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, no 

que foi acompanhado novamente pela Argentina na virada dos anos 80 para os 90. O que 

essas experiências latino-americanas demonstraram é que esse tipo de política provocou um 

acréscimo da vulnerabilidade externa dessas economias, que se manifestou em crônicos 

déficits em suas contas externas e superendividamento público.  

A importância dos processos de abertura externa e desregulamentação dos mercados 

para o desenvolvimento das principais economias latino-americanas voltou a se efetivar na 

década de 90. Tomando o caso brasileiro como exemplo, podemos dizer que este processo se 

deu exatamente da mesma forma, atravessou a década de 80 e se exacerbou enormemente nos 

anos 90, nos governos de Fernando Collor – com o argumento da necessidade da 

concorrência internacional para que os produtos nacionais pudessem se tornar mais 

competitivos no mercado externo, muito embora não tivessem sido criadas as bases para que 

isto ocorresse – e Fernando Henrique Cardoso – quando a paridade entre o real e o dólar 

promove trocas desiguais entre economias periféricas e centrais e quando as altas taxas de 

juros, no sentido da manutenção de uma baixa inflação, abrem as portas do país para os 

capitais externos especulativos. E, neste caso, mais do que para garantir a queda nas taxas 

inflacionárias, os altos juros ainda tinham a funcionalidade de atrair tais capitais para o 

fechamento das contas nacionais extremamente fragilizadas.  

Então entra-se num círculo vicioso de endividamento interno e externo, preservado 

por elevadas taxas de juros, elevação de superávits primários para que possam ser pagos os 

juros e amortizações das dívidas e até mesmo para que a entrada de mais recursos possa ser 

garantida, tendo em vista a “confiabilidade” promovida por estas práticas. Tudo isto 

acompanhado de mais endividamento e de uma conseqüente e intensa transferência de 

recursos para o exterior – seja nesta forma de juros e amortizações, seja na forma de 

dividendos por parte das multinacionais que aqui se instalam, seja na forma de royalties por 

conta da dependência tecnológica –, numa dinâmica incessante e extremamente nociva. Os 

impactos desses processos na estrutura das contas externas, no estoque e no perfil de seus 

endividamentos e passivos externos, definem a forma que a restrição externa ao crescimento 

e a dependência assumem neste início de século XXI. Ademais, isto implica numa crescente 

superexploração da força de trabalho (traduzida em arrocho salarial e ampliação da jornada 

de trabalho) para que a acumulação interna possa ser garantida em níveis razoáveis de 

lucratividade.          

Do ponto de vista social, esta opção de inserção externa passiva produz uma exclusão 

social crescente, com ampliação do desemprego e com todas as conseqüências que lhe são 
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próprias, uma distribuição regressiva da renda e da riqueza, associada a uma marginalidade e 

violência crescentes, além de um Estado que se vê a serviço e à mercê do capital financeiro.  

Dados os resultados antes apontados em relação à experiência neoliberal vivida pelos 

países periféricos – embora de maneira bastante superficial e preliminar, tendo em vista que 

estamos ainda distantes da apresentação de conclusões mais definitivas e acabadas acerca 

destas questões, haja vista que este estudo se refere a uma agenda de pesquisa à qual 

pretendemos nos dedicar daqui para adiante –, acreditamos ser possível arriscar na 

(re)afirmação das conclusões a que chegaram os teóricos marxistas da dependência em 

momentos históricos anteriores a este. Acreditamos ser possível, pelo menos, caminhar no 

mesmo sentido destes autores com a ilação de que o regime neoliberal ou esta estratégia de 

desenvolvimento acaba por produzir o aprofundamento da situação de dependência dos 

subdesenvolvidos e, portanto, reduz seu grau de autonomia diante da adoção de políticas 

públicas, sejam elas de caráter econômico (políticas fiscais, monetárias, cambiais) ou social. 

Ao fazer estas colocações, esperamos contribuir mais fortemente com a percepção da 

necessidade de estratégias de desenvolvimento alternativas às liberal-conservadoras, que, 

como já dito, exacerbaram algo que já era próprio do sistema capitalista, reforçando suas 

contradições e seus malefícios. Em outras palavras, acreditamos estar abrindo espaço para 

análises que pretendam visualizar quais as possibilidades e perspectivas desses países no 

sentido da atenuação de sua condição dependente, haja vista que sua superação é dificultada 

pela lógica de acumulação mundial.  
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