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RESUMO 

 

O tema geral da pesquisa é a análise da formação das sociedades 

dependentes a partir da perspectiva da longa duração, a partir da identificação 

das principais contradições que põem em movimento a reprodução da 

dependência e, ao lado dela, do subdesenvolvimento. Tendo como paradigma 

teórico os conceitos “modo de produção” e “formação econômico social”, 

passando pela problemática da acumulação primitiva e, finalmente, o 

enquadramento da teoria da dependência, segundo as concepções de 

Marini/dos Santos, as teses de Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein 

fundamentam nossa dissertação. As relações Internacionais capitalistas são 

polarizadas entre nações centrais e periféricas assim como o capitalismo é 

polarizado entre capital e trabalho. Por isso, as nações periféricas apresentam, 

em oposição às nações centrais, uma forma de desenvolvimento composta de 

contradições históricas e estruturais que os insere na condição da 

dependência. O objetivo desta Dissertação é analisar e identificar estas 

contradições procurando discorrer também acerca do por que a dependência 

atinge status teórico-concreto, não sendo apenas um recurso verbal-científico. 

O período analisado engloba desde o século XVI até o século XX, mas com a 

ressalva de que não fazemos uma retrospectiva histórica, mas sim teórica.  
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ABSTRACT 

 

The general theme of this research is the analysis of the dependent societies 

through the perspective of the long duration and through the identification of the 

main contradictions that move on the reproduction of dependency and, along 

with it, underdevelopment. Having as a theoretical paradigm the concepts of 

“modes of production” and “social economic formation”, passing by the primitive 

accumulation problematic and, finally, the count of dependency theory, 

according to Theotônio dos Santos/Marini’s conceptions, the thesis of Fernand 

Braudel and Immanuel Wallerstein establish our Dissertation. Capitalist 

International relations are divided between core and periphery, as well as 

capitalism is divided between capital and labor. Hence, peripheral nations 

present, in opposition to core nations, a kind of development composed by 

historical and structural contradictions that insert them in dependency state. O 

objective of this Dissertation is to analyze and identify these contradictions 

meanwhile discussing also about why dependency achieves concrete-

theoretical status, not being merely a scientific-verbal tool. The analyzed period 

goes since XVI century until XX century, but just pointing out that we not do a 

historical perspective and yes a theoretical perspective.  
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INTRODUÇÃO 

 

O funcionamento do capitalismo como sistema mundial é polarizado entre 

nações centrais e periféricas assim como o modo de produção capitalista é 

polarizado entre capital e trabalho. A partir da década de setenta, quando da 

primeira edição em 1974 da obra de Immanuel Wallerstein, influenciada pela 

herança teórica do historiador francês Fernand Braudel, a Teoria do Sistema 

Mundo emerge como novo campo epistemológico para a compreensão do 

desenvolvimento histórico-econômico do capitalismo. Na realidade, a Teoria do 

Sistema Mundo amadurece em paralelo ao esforço intelectual latino-americano 

para compreender o capitalismo dependente. Ambos formam o corpo teórico 

da presente dissertação.  

Embora a Teoria Imperialista represente um campo de análise sólido para 

a compreensão do desenvolvimento desigual, tanto a teoria do sistema mundo 

como a teoria da dependência representaram avanços neste sentido. A teoria 

do sistema mundo porque concebe uma DIT capitalista sem a qual o próprio 

capitalismo não poderia desenvolver-se, isto é, o capitalismo e a economia-

mundo são duas faces da mesma moeda. Emergida da Cepal, a teoria da 

dependência porque avança nos estudos acerca das formações capitalista 

periféricas, dando ênfase às características do capitalismo dependente, 

contrapartida necessária ao desenvolvimento do capitalismo no centro. 

Debruça, portanto, sobre as consequências reais que atingem a estrutura das 

nações periféricas, devido ao funcionamento do capitalismo em tanto que 

sistema de acumulação mundial. (MARX, O Capital; R. Luxemburgo, A 

acumulação mundial). A concepção do desenvolvimento econômico foi então 

reconfigurada, entrando em conflito direto com a explicação em voga 

representada principalmente por W.W. Rostow (2008, 1. ed. 1971).   

Tanto a teoria do sistema mundo como a teoria da dependência concebe 

a idiossincrasia histórica na formação do capitalismo em âmbito mundial e, por 

isso, captam as diferenças entre centro e periferia no que tange ao 

desenvolvimento, não o concebendo como simples movimento linear do 

capitalismo. Nesse sentido, o desenvolvimento não é um fenômeno idêntico a 
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toda sociedade. Nem tampouco pode ser explicado por um mesmo modelo. 

Para demonstrar isso, na América Latina, André Gunder Frank elaborou o 

conceito de “desenvolvimento do subdesenvolvimento”. Este é um típico 

desenvolvimento de sociedades de capitalismo dependente, resultado do 

desenvolvimento caracteristicamente desigual da economia mundial.   

O substrato da economia mundial capitalista é sua Divisão Internacional 

do Trabalho - DIT, porque é apenas a partir dela que é possível engendrar o 

processo de acumulação mediante a troca desigual. Segundo Samir Amin, esta 

deve ser considerada um instrumento não só de acumulação de capital como, 

ainda, de acumulação primitiva. Desta maneira, a DIT é projeção inescapável 

da interligação entre as formações econômico-sociais capitalistas centrais e 

periféricas e/ou de desenvolvimento e de subdesenvolvimento.  

O tema geral da pesquisa é a análise da formação das sociedades 

dependentes a partir da perspectiva da longa duração, a partir da identificação 

das principais contradições que põem em movimento a reprodução da 

dependência e, ao lado dela, do subdesenvolvimento. Tendo como paradigma 

teórico os conceitos “modo de produção” e “formação econômico social”, 

passando pela problemática da acumulação primitiva e, finalmente, o 

enquadramento da teoria da dependência, segundo as concepções de 

Marini/dos Santos, as teses de Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein 

fundamentam nossa dissertação.  

Nesse sentido, é objetivo identificar, mediante a extensa revisão 

bibliográfica sobre o tema, as contradições estruturais principais que 

caracterizam as formações econômicas capitalistas periféricas no período de 

transição ao capitalismo, ou seja, do século XVI ao século XX. O que inclui a 

descoberta do novo mundo, fruto da expansão do capital mercantil europeu. 

Em sequencia aprofunda-se a análise do surgimento do capitalismo periférico, 

entrelaçado na DIT imposta pelos países centrais sobre as áreas periféricas da 

economia-mundo. Economia que irá se tornar progressivamente capitalista, 

seguindo a lógica do processo de acumulação a nível mundial. (Luxemburgo, 

2003. 1.e. 1913).  

A teoria do sistema mundo defende que o nascimento da economia-

mundo europeia no século XVI foi também o marco do nascimento do 

capitalismo. Esta economia-mundo e o colonialismo, contraparte necessária de 
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sua expansão como sistema, conformavam as ligações principais da DIT do 

capitalismo mercantil de então. Recordando que as contradições histórico-

estruturais são historicamente cumulativas, para fins de análise e melhor 

compreender a formação periférica atual, é impreterível abordar este momento, 

porque ele faz parte da herança com a qual, no século XX, a economia 

dependente irá se defrontar no longo percurso de consolidação do capitalismo, 

em tanto que sistema hegemônico dominante. 

Como mencionado no início desta introdução, a teoria do sistema mundo 

marca a emergência de uma nova referência epistemológica para interpretar o 

desenvolvimento da economia capitalista e, também, do desenvolvimento das 

nações, pois ao apontar a divisão axial do trabalho entre centro e periferia, 

aponta para desenvolvimentos desiguais e para uma estrutura, a economia-

mundo, que deve ser analisada na dimensão da longa duração.  Em 

“Civilização Material, Economia e Capitalismo” (1998) Fernand Braudel 

apresenta um novo conceito explicativo sobre as forças que delimitam a lógica 

e as estruturas de determinada organização histórica de desenvolvimento. Ao 

mesmo tempo, avalia a percepção do tempo na história e sua relação com as 

características materiais e econômicas. Estas são construídas através desta 

mesma lógica, resultante das forças que delimitam a estrutura de determinada 

organização histórica de desenvolvimento. Em artigo anterior à “Civilização 

Material, Economia e Capitalismo”, intitulado “La larga duración” (2006), 

Braudel já havia abordado as ferramentas conceituais necessárias para a 

compreensão da longa duração e da estrutura.   

A chave metodológica proposta por Fernand Braudel, neste artigo, é sua 

teoria das temporalidades diferenciais em que a longa duração é o tempo das 

estruturas. Porém, para além deste tempo, apenas a perspectiva histórica 

(trend ou tempo secular, de longuíssima duração) é o que nos permite 

identificar as conexões das estruturas econômicas, políticas, sociais, 

geográficas e culturais inseparáveis entre si e que concomitantemente formam 

uma unidade orgânica representativa de uma lógica de desenvolvimento 

histórico. Esta lógica de desenvolvimento histórico, função destas conexões, se 

expressa por meio de uma estrutura definida por Braudel como sendo uma 

“realidade que o tempo tarda em desgastar e em transformar” e, portanto, ela 

“domina o problema da longa duração” (BRAUDEL, 2006, p. 08).  
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A análise do tempo histórico como longa duração, assim como a 

perspectiva da lógica das estruturas, deve direcionar a compreensão sobre a 

formação do capitalismo dependente. Nosso objetivo, destarte, será procurar 

apontar o caráter da larga duração da formação periférica e identificar as 

contradições histórico-estruturais básicas destas sociedades, que as 

conduziram à dependência.  A análise da dependência como conceito teórico e 

como realidade subjacente, que se reproduz, é apreendida neste nível de 

explicação, recorrente às considerações acerca de seu status teórico-

explicativo esboçado ao longo do trabalho. O intuito é situá-la segundo as 

análises teóricas realizadas por autores como Samir Amin, Ruy Mauro Marini, 

Theotônio dos Santos, etc.. 

 A estrutura da Dissertação está dividida em três capítulos. 

O objetivo do primeiro capítulo é apontar a relação do capitalismo com a 

DIT, enfatizando em particular a hipótese pensada por Immanuel Wallerstein 

acerca da relação do capitalismo com os ‘vários métodos de controle do 

trabalho’. Este é um ponto importante na compreensão do colonialismo e, 

portanto, do estudo sobre a particularidade da sociedade periférica no que 

tange ao sistema sócio organizacional de extração de excedente econômico. 

Ora, o ponto de partida da transição final ao capitalismo nestas sociedades, a 

partir do século XIX, foi o sistema sócio organizacional herdado do 

colonialismo. Analogamente, veremos também, a partir da exposição das 

tendências da economia-mundo, que a DIT e as formações nacionais estão 

reciprocamente determinadas.      

No primeiro capítulo e na primeira seção do segundo capítulo, 

argumentamos acerca do papel da DIT na economia mundial e a importância 

da acumulação primitiva (segundo a reinterpretação feita por Claude 

Meillassoux, do famoso conceito de Karl Marx). Analisa-se igualmente, as 

principais tendências da economia-mundo. 

No segundo capítulo trabalhamos com a problemática da relação da 

acumulação primitiva na economia-mundo nas raízes do atual capitalismo 

periférico. Na segunda seção deste capítulo procuramos fazer uma revisão 

acerca dos impasses teóricos que comumente rondam as análises das raízes 

da formação capitalista dependente/periférica, reservando para a seção 

terceira as considerações acerca da perspectiva dualista. De modo que na 
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seção 2.2 fazemos uma discussão teórica sobre o conceito de formação social 

e econômica e na seção 2.3 fazemos um apanhado das críticas sobre a 

interpretação dualista.  

Ao longo de todo o segundo capítulo, abusaremos mais da epistemologia 

marxista dos conceitos de acumulação primitiva, produção, circulação para dar 

vida à discussão sobre as formações periféricas.  

No terceiro e último capítulo, aprofundando o objetivo desta Dissertação, 

iniciamos a argumentação para identificar as contradições histórico-estruturais 

das formações econômico-sociais periféricas como dependentes. A construção 

da argumentação ampara-se duplamente na leitura cepalina e na leitura das 

teorias da dependência. (Gadelha, Regina. 1999). Tendo já construído uma 

perspectiva histórica e teórica, o período focalizado engloba o século XIX e XX. 

Isto porque neste período a formação periférica consolida o sistema capitalista 

em suas relações de produção (mediante três variáveis: movimentos de 

independência, abolição da escravidão e servidão, e inserção na DIT posta em 

movimento pela Revolução Industrial). Projeta-se, então, um padrão de 

acumulação capitalista interno e tardio, por isso repleto de contradições. 

 Finalmente, a conclusão realiza uma síntese e adentra nas contradições 

histórico-estruturais das formações capitalistas dependentes e como o 

processo de colonização à independência desembocou na nova dependência 

estrutural, segundo os traços anteriormente identificados por Ruy Marini e 

Theotônio dos Santos. 
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CAPÍTULO 1 

CAPITALISMO E ECONOMIA MUNDIAL 

 

1.1. ECONOMIA-MUNDO E TEORIA DO SISTEMA MUNDO MODERNO 

 

Segundo o historiado francês Fernand Braudel, ao longo da história 

sempre existiu “economias-mundo”, de maneira simultânea e/ou efêmera 

(BRAUDEL,1998, p. 24). A importância do conceito de economia-mundo é o 

fato de que ele carrega um grau substancial de compreensão da ordem social, 

pois sendo a “economia-mundo” delimitada pela economia, dita o tempo da 

vida material e ao mesmo tempo influencia e é influenciada pelas outras 

realidades sociais.  Para o historiador, a economia é a mais facilmente 

delimitada, pois sendo o local teórico da vida material, possibilita compreender 

seus limites e desenho espacial. Para além da vida material, a economia é 

importante porque todos os outros setores sociais, escreve, “estão 

interessados no funcionamento dela” (Idem. Idem. p.21). Ademais é o setor 

social capaz de unir sociedades de cultura, política, condições sociológicas e 

ideológicas diferentes, formando uma unidade integrada e orgânica: 

 

“A world economy( an expression Which I have used in the past 
as a particular meaning of the german term weltwirschaft ) only 
concerns a fragment of the world an economic autonomous 
section of the planet able to provide for most of its own needs, a 
section to which its internal links and exchanges give a certain 
organic unity”. (Idem. Idem. p. 22)1.  

 

Conforme Braudel, o conceito de economia-mundo se define por quatro 

propriedades: (1) ela basta-se a si mesma pelo fato de que suas ligações e 

trocas internas fornecem uma unidade orgânica, sendo que tal unidade 

transcende os limites das culturas, Impérios, Estados etc., isto é, é a mais 

vasta zona de coerência (Idem. Idem. p. 14); (2) nesta unidade há um centro 

beneficiado que se apropria da maior parte da produção do excedente do 

                                                             
1
 “Uma economia-mundo (uma expressão que eu utilizei anteriormente como um sentido 

particular do termo alemão weltwirschaft) refere-se somente a um fragmento do mundo, uma 
fração econômica autônoma do planeta capaz de prover a maioria de suas necessidades, uma 
fração cujas ligações internas e trocas representam certa unidade orgânica” (tradução nossa).  
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sistema e uma periferia; (3) é um espaço hierarquizado de economias com 

identidade particular por meio das quais resultam as desigualdades que 

consolidam o funcionamento do conjunto, por isso há uma Divisão Internacional 

do Trabalho; (4) a linha que a contorna lhe confere sentido (Idem. Idem. p. 16).  

Assim, a divisão de tarefas econômicas e a hierarquia aparecem como 

dois pressupostos de qualquer economia-mundo, ao mesmo tempo em que a 

unidade lógica resultante desses dois pressupostos, dependendo do espaço 

que a delimita, ultrapassa as delimitações de ordem cultural e política. A 

hierarquia, para Braudel, confere sentido ao capitalismo: não é a economia de 

mercado, mas sim o monopólio, é a variação de diferentes estratégicas 

direcionadas pelo monopólio, pelo poder na economia de mercado. É, por isso 

e per si, realidade que interage com a vida material e com a economia de 

mercado para que, por meio desta interação, possa gerir os excedentes 

produtivos de maneira a centralizar seu destino. (Idem. 1985. pp. 113-5). 

Grosso modo, afirma, a economia de mercado, em oposição ao 

capitalismo, carrega a característica da concorrência em seu processo de união 

entre produção e consumo. Em contraposição, o capitalismo tece relações 

sociais monopólicas (seja ele monopólio de mercado, monopólio dos meios de 

produção, monopólio de escravos etc.) sobre a produção e o consumo para 

poder extrair lucro. Somente no regime de concorrência perfeita não há 

capitalismo, pois seu funcionamento (regime de concorrência) reparte os 

ganhos de maneira igual e inibe, por isso, a acumulação (que essencialmente é 

a capacidade de um agente de transferir para si o valor produzido por outro 

agente e valorizar essa quantia).  

A acumulação, por um lado, é pressuposto do desenvolvimento das 

forças produtivas e, por outro, pressuposto da desigualdade. De modo que o 

capitalismo não pode florescer sem a montagem histórica das condições de 

distorção do mercado e de relações sociais monopólicas2. (Idem. Idem. pp.39-

42).  

As sociedades modernas nascem do monopólio e estão alicerçadas 

sobre o monopólio e esta situação é ainda mais preocupante para as 

sociedades que pertencem à zona periférica da economia.  Destarte, a Divisão 

                                                             
2
 Neste sentido, a escravidão foi mais uma das manobras do capitalismo. 
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Internacional do Trabalho não é uma divisão alicerçada pela concorrência nem 

tampouco pelas vantagens comparativas, como defendeu David Ricardo (Idem. 

1998). Esta divisão dependerá da história, dependerá de uma estrutura 

(econômica, social e política) produzida pelo movimento histórico, estrutura 

esta que constituirá a base do posicionamento do Estado dentro da economia-

mundo. Este posicionamento determinará a condição da sociedade que a 

compõe em termos de desenvolvimento socioeconômico:  

 
“O sucesso depende de inserções nas oportunidades de uma 
determinada época, de repetições, de acumulações. O poder 
acumula-se como o dinheiro e é por isso que convêm as 
reflexões de Nurkse e de Chaunu, à primeira vista muito 
evidentes: ‘Um país é pobre porque é pobre’; digamos, mais 
claramente, porque já era pobre ou já estava inserido no 
‘círculo vicioso da pobreza’, como também diz Nurkse. ‘A 
expansão chama a expansão’, um país desenvolve-se porque 
já estava se desenvolvendo, porque está inserido num 
movimento anterior que lhe dá vantagem. O passado também 
tem algo a dizer. A desigualdade do mundo deriva de 
realidades estruturais, que demoram muito para se instalar – e 
demoram muito para desaparecer.” (BRAUDEL, 1998. pp. 39-
40).   

 

O reflexo político desta configuração é inerente, dado que a hierarquia é 

sustentada pela massa de excedente apropriado. Os reflexos sobre a esfera 

política são significativos: os Estados do Centro são mais fortes, mais 

dinâmicos e, por vezes mais violentos. A direção da força política provém da 

ligação do grupo dominante da periferia com a economia-mundo, ou, no centro, 

de seus grupos dominantes com os demais grupos forâneos. Para Braudel, 

estas relações determinam políticas econômicas - mercantilismo, livre-

comércio, colonialismo, imperialismo e dependência. De mesmo, a velocidade 

da mudança social ou da mudança de posicionamento de um ator dentro da 

economia-mundo está relacionada com as formas sociais de organização do 

trabalho e também com os interesses de mudanças das classes. Por isso, é 

extremamente lenta, já que está condicionada pela configuração estrutural 

longa das economias-mundo3. (Idem. Idem. pp.40-3). 

O contorno geográfico de uma economia-mundo é perceptível por meio 

da Divisão Internacional do Trabalho. É através da economia de mercado e sob 

                                                             
3
 O conceito de longa duração de Fernand Braudel será mais bem analisado na seção sobre a 

temporalidade das formações sociais capitalistas periféricas.  
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o controle incitador dos agentes capitalistas que os fluxos do excedente 

econômico fluem da periferia para o centro desse sistema social. Cada parte 

política dessa economia-mundo tem neste sentido uma função econômica. 

Assim, a vantagem em termos de lucro dessa função é o fator que determinará 

a força política dos grupos dominantes em cada espaço. Cada ponto da DIT 

possui um significado sistêmico, cada ponto da engrenagem forma, quando 

observado em conjunto dinâmico, a lógica de funcionamento econômico e 

social do sistema.  

Esta lógica de funcionamento é a essência do capitalismo, balbucia 

pelas tendências seculares que o próprio mecanismo opera ao longo de sua 

trajetória de existência, incitando por meio de crises os agentes 

monopolizadores a transformarem novamente a estrutura da economia-mundo 

em que atuam, de modo que a cada longo período da história uma economia-

mundo nasce e morre, dando nascimento a uma nova, a qual mantem a 

estrutura (Relações Centro-Periferia e DIT, monopólio, capitalismo) ao mesmo 

tempo em que gera alteração na organização dos fluxos econômicos, no 

Estado central (ou hegemônico), na política etc. (BRAUDEL, 1998; 

WALLERSTEIN, 1979, 1993).  Seguindo Braudel, o modelo da economia-

mundo, cujo ponto de referência central é a economia, guarda para si um 

movimento cíclico que é apreendido pelo que é recorrente e está acima das 

oscilações conjunturais, apreendido pelos movimentos que aparecem com 

clareza explícita nas tendências longas da oscilação dos preços. 

  

 

1.2 AS TENDÊNCIAS DA ECONOMIA-MUNDO  

 

A teoria do Sistema Mundo Moderno foi aprofundada por Immanuel 

Wallerstein em El moderno sistema mundial (1979). A proposta teórica deste 

estudo é promover uma análise dos fatos e problemas sociais, ultrapassando a 

barreira do conflito entre os fatores internos e externos, e demonstrar que a 

unidade de análise focada no Estado capta somente uma parte da realidade, 

mas não o todo.  

No arraigado debate sobre as causas da existência de Estados e níveis 

de desenvolvimentos nacionais tão díspares, mas que eram comparados 
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através das mesmas premissas epistemológicas, e diante das transformações 

por que passou o Estado moderno até a atualidade, Wallerstein faz severa 

crítica e tenta decodificar o problema, pois o Estado nacional moderno se 

transforma e não existe sem o contexto mundial: 

 

“Una forma de manejar la ‘absurda’ idea de comparar unidades 
tan dispares era aceptar la legitimidad de aquella objeción y 
añadir otra variable: el contexto mundial de cualquier era 
determinada, o lo que Wolfram Eberhard llama ‘tiempo 
mundial’. Esto significaba que mientras que la Francia del siglo 
XVII podría haber compartido ciertas características 
estructurales con India del siglo XX, debían de ser 
consideradas como muy diferentes en las dimensiones del 
contexto mundial. Esto fue conceptualmente clarificador, pero 
hizo que las mediciones fueran aún más complicadas.  
Finalmente, parecia haber otra dificuldade. Si determinadas 
sociedades atravesaban ‘etapas’, es decir, tenían uma ‘historia 
natural’, qué sucedia entonces con el proprio sistema mundial? 
Si así fuera, no estaríamos estudiando evoluciones 
comprendidas dentro de otras evoluciones? Y de ser ese el 
caso, no se estaria convirtiendo la teoría en algo ligeramente 
sobrecargado en epiciclos? No estarían pidiendo à ustedes 
algún toque de simplificación? Al menos así me lo pareció a mí. 
Fue en esse momento cuando abandone definitivamente la 
idea de tomar como unidad de análisis tanto el Estado 
soberano como ese otro concepto aún más vago, la sociedad 
nacional. Decidí que ninguno de los dos era un sistema 
social y que solamente podía hablarse de cambios sociales 
en sistemas sociales. En ese esquema el único sistema 
social era el sistema mundial” (WALLERSTEIN, 1979, pp. 11-

8 - grifos nossos)4.   

 

O sistema mundo moderno, sobre o qual trata o autor, se diferencia dos 

demais sistemas sociais existentes na história pelo fato sua configuração 

                                                             
4
 “Uma forma de manejar a ideia ‘absurda’ de comparar unidades tão díspares era aceitar a 

legitimidade daquela objeção e adicionar outra variável: o contexto mundial de qualquer era 
determinada, ou o que Wolfram Eberhart chama ‘tempo mundial’. Isto significa que enquanto a 
França do século XVII podia ter compartilhado certas características estruturais com a Índia do 
século XX, deveriam ser consideradas como muito diferentes nas dimensões do contexto 
mundial. Isto foi conceitualmente esclarecedor, mas fez com que as mediações ficassem mais 
complicadas. Finalmente, parecia haver outra dificuldade. Se determinadas sociedades 
atravessavam ‘etapas’, quer dizer, tinham uma ‘história natural’, o que sucedia então com o 
próprio sistema mundial? Se assim fosse, não estaríamos estudando evoluções 
compreendidas dentro de outras evoluções? E se esse era o caso, não se estaria convertendo 
a teoria em algo ligeiramente encarado como epiciclos? Não estaria pedindo a vocês algum 
toque de simplificação? Ao menos assim pareceu a mim. Foi neste momento que abandonei 
definitivamente a ideia de tomar como unidade de análise tanto o Estado soberano como como 
este outro conceito ainda mais vago, a sociedade nacional. Decidi que nenhum dos dois era 
um sistema social e que somente poderíamos falar de mudanças sociais em sistemas sociais. 
Neste esquema o único sistema social era o sistema mundial. ( Tradução nossa).  
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conforma várias unidades políticas cujo elo principal é a Economia. De fato, 

embora com unidades políticas separadas, é a Economia que configura a 

unidade do sistema mundo moderno. É denominado de Sistema Mundial 

porque é maior que qualquer entidade política e seu nascimento emerge com a 

economia-mundo europeia, surgida dos descobrimentos ultramarinos e do novo 

mundo no século XVI. (WALLERSTEIN, Idem. p. 21). 

A contribuição teórica de Wallerstein foi a de introduzir a concepção de 

que o capitalismo somente pôde florescer porque gestado no interior da 

economia-mundo europeia, tal como definido por Fernand Braudel. A 

economia-mundo europeia não se transformou em Império-Mundo, aí está a 

sua força e a causa do desenvolvimento capitalista ter ocorrido no ocidente. O 

autor reconhece que anteriormente outras economias-mundo existiram, mas 

sempre acabaram por se transformar em Impérios-Mundo apenas. Como 

apontara Braudel, os Impérios-Mundo também operavam, assim como as 

economias-mundo, por relações centro-periferia. Entretanto o modo de 

extração do excedente nos Impérios-Mundo, efetuado pela força política, exigia 

um custo de manutenção maior que as vantagens da transferência de 

excedente e, por isso, eles geralmente se desfaziam. Neste sentido, afirma 

Wallerstein, a economia-mundo europeia não se transformou em Império-

Mundo por dois motivos: (i) técnicas do capitalismo moderno; (ii) técnicas da 

ciência moderna.  

As técnicas do capitalismo moderno de extrair o excedente econômico e 

as tecnologias da ciência moderna5 permitiram o desenvolvimento e 

crescimento dessa economia-mundo sem, contudo, transformá-la em um 

Império-Mundo. Dado que o capitalismo fornece um modo alternativo de 

extração do excedente mais eficiente, os Estados europeus, nesse contexto 

inseparável da formação de classes, tonaram-se não um Império-Mundo, mas 

                                                             
5
 “?por qué la creación de esta economia-mundo fue um Heraldo del moderno desarrollo 

industrial, mientras que las creaciones imperiales previas de la historia del mundo, basadas 
aparentemente en un sector agrícola relativamente productivo y um aparato politico burocrático 
relativamente flerte, no conseguieron ir em esta dirección? Decir que a causa de la tecnologia 
sólo nos lleva a preguntar qué tipo de sistema fue el que favoreció tanto el adelanto 
tecnológico.” (Idem. Idem. p. 118). “Por que a criação desta economia-mundo foi uma herança 
do moderno desenvolvimento industrial, enquanto que as criações imperiais prévias da história 
do mundo, baseadas aparentemente em um setor agrícola relativamente produtivo e um 
aparato político burocrático relativamente forte, não conseguiram ir nesta direção? Dizer que a 
razão é tecnológica somente leva a perguntar que tipo de sistema foi que favoreceu o avanço 
tecnológico.” (Tradução nossa). 
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uma a “empresa econômica central”, capaz de assegurar certos termos de 

troca e certos direitos monopolísticos (Idem. Idem. pp. 22-3). Este é o teor de 

uma economia-mundo capitalista, uma Divisão Internacional do Trabalho 

Interestatal com formação de classes e com uma maneira eficiente de extração 

do excedente econômico.  

O capitalismo possui métodos alternativos de extração de excedente 

econômicos mais eficientes do que outros sistemas. A partir do 

desenvolvimento de suas próprias forças produtivas, ocorrido no interior da 

Europa Ocidental (séculos XII-XIV) os Estados se tornaram “empresas 

econômicas” por meio das quais os agentes capitalistas em desenvolvimento 

puderam garantir e defender os termos de troca e monopólios como forma de 

se afirmar perante os agentes capitalistas de outros Estados (Idem. p. 22-3). 

Embora na época de nascimento da economia-mundo europeia (século XV) 

existissem paralelamente outras economias-mundo, a economia-mundo 

europeia acabou por superá-las e integrá-las à sua lógica porque era então 

uma economia-mundo capitalista (Idem. Idem. pp. 22-4).  

Segundo esta interpretação, se os vestígios de um nascimento do 

capitalismo existiram em outras épocas, o capitalismo nunca pudera se 

desenvolver a ponto de desbancar as demais economias-mundo existentes e 

ao mesmo tempo dar prosseguimento à sua existência. Somente a economia-

mundo europeia conseguiu tal façanha.6 No longo prazo, a convergência 

econômico-política espacial dos Impérios-Mundo provoca um excesso de 

custos para a manutenção do sistema político, fazendo bloquear o 

desenvolvimento econômico. Contrariamente, a economia-mundo europeia 

possibilitou uma base estrutural para o desenvolvimento do capitalismo, porque 

suas entidades políticas eram menores que a área na qual atuavam os fatores 

econômicos, possibilitando assim uma liberdade de manobra aos capitalistas 

(Idem. Idem. p. 491). Mas foi somente a partir de 1450, marco da criação de 

uma Divisão Europeia do Trabalho pelos portugueses, que o capitalismo 

                                                             
6
 Em um Império Mundo, destino das outras economias mundo, o contorno político era mais 

coercitivo e tributário do que essencialmente ditado pela dialética mercado/Estado-Nação. Por 
outro lado, o funcionamento de uma economia mundo capitalista requer que os grupos 
busquem seus interesses econômicos dentro de um único mercado global, enquanto distorcem 
o mercado a seu benefício, tentando exercer influência sobre outros Estados. A própria Divisão 
Internacional do Trabalho, sob a égide do sistema capitalista que privilegia as áreas de maior 
composição de capital, supõe uma hierarquia das atividades. (WALLERSTEIN, 1979, Idem. p. 
493; Idem, 1993. p. 25).  
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encontrou raízes firmes para se desenvolver. Os descobrimentos ultramarinos, 

constituindo uma economia-mundo, proporcionaram nova estrutura político-

econômica que fornecerá vantagens relativas às classes dominantes dentro 

das unidades políticas. Desta forma, a economia-mundo, amparada na DIT e 

não mais estritamente o Estado, será a primeira relação do capitalismo. 

Portanto, é equivocado interpretar que o capitalismo se torna mundial apenas 

no século XX. (Idem. 1993. p. 19).  

Como em toda economia-mundo, a extração do excedente se dá da 

periferia para o centro. Contudo, o contorno político, ao mesmo tempo 

elemento constitutivo do funcionamento autocontido da economia-mundo 

capitalista, caracteriza-se pela concentração geográfica das atividades 

econômicas, pois estas são um ponto de pressão para a constituição de 

interesses e políticas de inserção nessa economia-mundial. Observando estes 

dois últimos aspectos, afirma Wallerstein, “el proceso en marcha em uma 

economia-mundo tende a aumentar las distancias económicas y sociales entre 

sus distintas áreas em el mismo processo de su desarrollo”7. (Idem. 1979. p. 

493). E, mais adiante, escreve: 

 

“Desde el punto de vista de del sistema mundial como um todo, 
si há de haber uma multitud de entidades políticas (esto es, si 
el sistema no es um império-mundo), entonces no puede darse 
el caso de que todas estas entidades sean igualmente fuertes. 
Por que si lo fueran estarían en condiciones de bloquear el 
funcionamento efectivo de entidades económicas 
transnacionales cuyo centro estuviera en outro Estado. Se 
seguiria entonces que la división mundial del trabajo se vería 
impedida, la economia-mundo declinaria, y eventualmente el 
sistema mundial se haría pedazos. [...] Esto implica entonces 
que la economia-mundo desarrolla un esquema en el que las 
estructuras del Estado son relativamente fuertes en las áreas 
del centro y relativamente débiles en la periferia ” (Idem. Idem. 
p. 499)8.  

                                                             
7
 “O processo em marcha em uma economia mundo capitalista tende a aumentar as distâncias 

econômicas e sociais entre suas distintas áreas no mesmo processo de seu desenvolvimento.” 
(tradução nossa). 
8
 “Do ponto de vista do sistema mundial como um todo, se há uma miríade de entidades 

políticas (isto é, se o sistema não é um Império-Mundo), então não pode haver o caso em que 
estas entidades sejam igualmente fortes. Por que se fossem estariam em condições de 
bloquear o funcionamento efetivo de entidades econômicas transnacionais cujo centro estivera 
em outro Estado. Seguiria então que a divisão mundial do trabalho se veria impedida, a 
economia-mundo declinaria, e eventualmente o sistema mundial terminaria em pedaços. [...] 
Isto implica então que a economia-mundo desenvolve um esquema no qual as estruturas do 
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A citação demonstra o papel da hierarquia de poder entre os Estados 

para a manutenção da DIT, das trocas desiguais e da própria economia-mundo 

capitalista, pedra angular sistêmica da possibilidade do capitalismo exercer e 

desenvolver sua característica mais expressiva, a produção e a apropriação 

mais lucrativa de excedente econômico. A relação capitalista é antes uma 

relação da economia-mundo.  

Observa-se destarte, duas variáveis interdependentes, a economia-

mundo e o capitalismo. A configuração política do primeiro foi o motivo principal 

que acelerou o processo de constituição e desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, ao passo que o modo de produção capitalista, por ser um 

sistema mais eficiente de extrair o excedente, foi utilizado como instrumento de 

fortalecimento político do Estado e das classes oligárquicas da época para 

suportar a crise do feudalismo que havia se instalado na Europa desde o 

século XIV. Por isso Wallerstein não escreve no âmbito da dúvida, se foi o 

Estado que propiciou o avanço do capitalismo ou foi o nascimento do 

capitalismo que propiciou o nascimento do Estado Absolutista, que tem seu 

ápice no século XVIII. Este parto tem como aspecto central a formação de 

Estados fortes e inseridos na lógica capitalista em desenvolvimento. Os 

Estados começam a ser tornar instrumentos do capital, ao mesmo tempo em 

que se fortalecem por meio deste. De maneira incipiente, instaura-se um 

mercado nacional que deveria ser defendido para a manutenção da condição 

política. Este fator em conjunto com a retomada no século XVI da dinâmica e 

expansão econômica e com ele de um mercado mundial que implicava certo 

protecionismo, caracterizaram o parto da economia-mundo europeia (Idem. 

Idem. p. 37). Ao enfatizar as diferenças qualitativas da época em que nasce a 

economia-mundo europeia, advinda da crise do sistema feudal, demonstra 

como as consequências mais significativas desse período de crise e mudança 

social foram a emergência de um mercado mundial e a nova forma de 

apropriação do excedente, os quais não haviam emergido anteriormente em 

situações conjunturais e climáticas até semelhantes. Sustenta que para o 

estabelecimento dessa economia mundo foram necessárias três variáveis: (i) a 

                                                                                                                                                                                   
Estado são relativamente fortes nas áreas do centro e relativamente débeis na periferia” 
(tradução nossa).  
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expansão geográfica do mundo; (ii) vários métodos de controle do trabalho; (iii) 

a criação de aparatos de Estado relativamente fortes e que  posteriormente se 

converteriam em Estados do Centro da economia-mundo capitalista (Id. Id. 

pp.52-3). Estes três elementos estabeleceram a economia-mundo capitalista 

que depois se expandiria e englobaria o mundo inteiro.   

No bojo deste processo de nascimento e estabelecimento da economia-

mundo europeia, a nova divisão europeia do trabalho exerceu papel decisivo. 

De fato, nesta fase primitiva, a ideologia reinante da economia mundo não era 

a do capitalista ou a da livre empresa, do individualismo, da ciência, do 

naturalismo ou do nacionalismo, mas sim a Raison d’État (Idem. Idem. p. 93). 

Mas isso não é um paradoxo em relação à base econômica capitalista 

nascente, e sim uma dialética, pois a característica distintiva da economia 

mundo capitalista é que as decisões econômicas são contextualizadas nos 

limites da própria economia mundo, enquanto as decisões políticas são 

contextualizadas nos limites legais do Estado nação ou Impérios (Idem. Idem).  

No contexto da economia-mundo, e não de um Império, a Divisão 

Internacional do Trabalho ocorre paralelamente à defesa da situação de Estado 

e é por meio deste que os agentes capitalistas superam os bloqueios à 

acumulação. É fruto próprio desta Divisão Internacional do Trabalho, operando 

em uma economia-mundo que não se transformou em Império, que a dinâmica 

de formação dos Estados, Grupos Econômicos e Classes interagem dentro 

dessa economia mundo ou do desenvolvimento do sistema mundial.  

 

“Lo mismo se aplica tanto a las clases sociales como a los 
agrupamientos étnicos (nacionales, religiosos). Ellos también 
adquirieron la existencia social en el seno de los Estados y del 
sistema mundial, simultáneamente y a veces de maneras 
contradictorias. Son una función de la organización social del 
momento. El moderno sistema de clases empezó a tomar 
forma en el siglo XVI” (Idem. Idem. p. 94)9.  

 

  Em outro trabalho (The capitalist world-economy, 1993), Wallerstein 

demonstra que a dinâmica entre a DIT e a formação de classes estatais é um 

                                                             
9
 “O mesmo se aplica tanto às classes sociais quanto aos agrupamentos étnicos (nacionais, 

religiosos). Eles também adquiriram a existência social no seio dos Estados e do sistema 
mundial, simultaneamente e as vezes de maneiras contraditórias. São função da organização 
social do momento. O moderno sistema de classes começou a tomar forma no século XVI.” 
(tradução nossa) 



25 
 

elemento característico que permite o capitalismo prosperar como sistema 

alternativo de extração de excedente, assim como sua dinâmica entre Centro e 

Periferia permite enxergar a distância relativa no que tange a constituição de 

um mercado nacional plenamente integrado entre Centro e Periferia. Pois ao 

contrário do centro, na periferia os interesses dos donos das Terras eram 

opostos aos interesses da burguesia comercial. Assim a estratégia mais 

vantajosa era manter as economias abertas, em contraposição às estratégias 

mais protecionistas dos Estados do Centro, como modo de maximizar o lucro 

no mercado mundial.  

As transferências de excedentes da periferia para o centro, decorrentes 

de uma determinada DIT, é aprofundada pela correspondente formação de 

classes e interesses, que decidirão os rumos políticos e econômicos do 

desenvolvimento subsequente, ao mesmo tempo em que a especialização 

condena os países periféricos à constituição de mercados nacionais com baixa 

integração, dificultando sua saída desta posição na economia-mundo.  

 

 “To be sure, the initial eligibility for a particular role is often 
decided by an accidental edge a particular country has, and the 
‘accident’ of which one is talking is no doubt located in part in 
past history, in part in current geography. But once this 
relatively minor accident is given, it is the operations of the 
world market forces which accentuate the differences, 
institutionalize them, and make them impossible to surmount 
over the short run.” (Idem. Op. Cit. 1993, p. 21)10.   

 

Para Wallerstein, o fracasso da tentativa dos Habsburgos em consolidar 

um Império-Mundo europeu representa um fato histórico crucial para o 

desenvolvimento da economia-mundo europeia, pois eliminou definitivamente a 

possibilidade da transformação dessa economia mundo em Império-Mundo. Os 

Estados passam a serem, através de seu papel produtivo nessa economia-

mundo, os dinamizadores políticos do sistema social, permitindo ao capitalismo 

florescer no interior da concorrência interestatal viabilizada pela configuração 

geográfica das atividades econômicas.  

                                                             
10

 “Para ser exato, uma elegibilidade inicial para uma função é frequentemente decidida por um 
acontecimento acidental que um país particular enfrentou, e o ‘acidente’ do qual se fala está, 
sem dúvida, localizado em parte na história passada, em parte na geografia atual. Mas uma 
vez que este acidente relativamente minúsculo ocorre, é o funcionamento das forças do 
mercado mundial que acentua as diferenças, as institucionaliza, e as faz impossíveis de serem 
superadas no curto prazo”. (tradução nossa).  
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Segundo o autor, uma das características a ser apontada do moderno 

sistema mundial é o fato de que o capitalismo foi sustentado pelo 

desenvolvimento de Estados fortes, cuja realidade refletia a primeira ideologia 

reinante atrelada ao sistema capitalista. Esta artimanha do capitalismo faz 

emergir uma segunda proposição acerca do desenvolvimento do sistema - a de 

que a economia-mundo e o capitalismo são duas faces da mesma moeda. Sem 

o desenvolvimento da primeira, a segunda não vingaria, mas ao mesmo tempo, 

sem o desenvolvimento paralelo da segunda, a economia-mundo se 

transformaria em Império-Mundo. Tal proposição, ressaltada por Wallerstein, 

aproxima-se da verificação de que o capitalismo é um modo de produção cujas 

pré-condições ou requisitos escondem-se em seu "aparente" exterior. Isto é, o 

modo de produção capitalista inspira (por sua própria definição expropriadora) 

a necessidade da expansão, quer dizer, a necessidade de uma área maior que 

si mesmo, para que se torne realidade histórica.  

Esta duplicidade conceitual, economia-mundo europeia/capitalismo 

(Sistema Mundo Moderno, com a expansão para o Mundo), a qual evoca a 

eminente qualidade ontológica do mundo moderno de somente poder “ser” 

como sistema social perante uma constante expansão geográfica, confronta de 

maneira direta com a eminente qualidade tributária e organizada 

majoritariamente para a reprodução das necessidades de uso dos sistemas 

sociais anteriores, cuja consequência era a relativa contenção geográfica. Por 

outro lado, denota a relativa ergonomia do capital com o Estado desde seu 

nascimento até seu desenvolvimento final. Tal ergonomia é parte constitutiva 

da lógica fundamental do Moderno Sistema Mundial, mas o capitalismo, 

enquanto configurador supremo desse sistema social transporta-se 

hierarquicamente de época em época para esferas políticas distintas, 

exprimindo relações de poderes políticos distintos, os quais são reflexos da 

estratégia geográfica e global do capital11. Esta estratégia geográfica é vista 

através da DIT.  

 

"esta doble orientación, esta distinción, si se quiere, entre lo 
económico y lo político, es la fuente de la confusión y 
mistificación concernientes a la identificación apropriada de los 
intereses de grupos, a las manifestaciones razonables y 

                                                             
11

 Ver, a respeito, HARVEY, D. 1990; ARRIGHI, G. 1996. 
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razonadas de los intereses de grupo. Como, no obstante, las 
decisiones económicas y políticas no pueden disociadas 
significativamente ni discutidas poe separado, esto plantea 
agudos problemas analiticos." (WALLERSTEIN, 1979, p. 93)12.   

  

Em World-Systems Analysis (1982), escrito com Terence K. Hopkins, 

Wallerstein explana que segundo a Teoria do Sistema Mundo Moderno,  o 

Sistema Mundial Capitalista possui uma estrutura e um desenvolvimento 

bastante marcados e inteligíveis. Está estrutura é composta de três elementos 

principais: (i) uma única economia em expansão; (ii) múltiplos Estados em 

expansão; (iii) a relação capital-trabalho. (HOPKINS & WALLERSTEIN, 1982, 

pp.11-2). Nela, o moderno sistema de classes, consubstanciado pela lógica da 

DIT dentro da economia-mundo, é uma peça utilizada para engendrar forças de 

transferência de excedente em sentido centrípeto. Cada peça é conectada de 

modo a ser ela mesma incompreensível sem o desenvolvimento do sistema 

mundial, isto é, a relação moderna de classes com os Estados no tocante ao 

desenvolvimento nacional não pode ser compreendida prescindindo o 

desenvolvimento do sistema mundial capitalista ou do Sistema Mundo 

Moderno. De modo que o desenvolvimento do Sistema Mundial Capitalista é 

marcado por períodos de expansão e contração que são fruto das interações 

entre as três características estruturais acima apontadas. Isto é, o caráter 

dinâmico das relações de produção internacionais ou da DIT, o estado (se de 

rivalidade ou cooperação) do sistema interestatal e as relações capital-trabalho. 

Todas, em interação recíproca, são responsáveis pela sucessão de períodos 

de expansão e contração. O combustível principal que movimenta essa 

característica cíclica de desenvolvimento é a contradição inerente do sistema 

entre o desenvolvimento de uma única economia mundial capitalista e o 

desenvolvimento isolado dos vários Estados. A força do desenvolvimento do 

sistema mundial capitalista é a relação centro-periferia e esta é a razão das 

desigualdades de desenvolvimento entre os Estados. Esta contradição é 

composta por dois processos de desenvolvimento que se retroalimentam 

mutuamente e são historicamente limitadas pela emergência da rivalidade no 

                                                             
12

 “Esta dupla orientação, esta distinção, se se preferir, entre o econômico e o político, é a fonte 
da confusão e mistificação concernentes à identificação apropriada dos interesses de grupos, 
às manifestações racionáveis e raciocinadas dos interesses dos grupos. Como, não obstante, 
as decisões econômicas e políticas não podem ser significativamente dissociadas nem 
discutidas por separado, isto planta alguns problemas analíticos.” (tradução nossa).  
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contexto da centralização de capital e pelas políticas de classe organizadas 

contra a busca irremediável por baixos custos de mão-de-obra. (Idem. Idem.  

p.13).  

A relação dinâmica entre esta força e suas limitações resulta em 

períodos de expansão, nos quais há maior cooperação, a DIT está sendo 

relativamente sendo benéfica e as relações entre capital-trabalho estão 

controladas.  E períodos de contração, com sintomas inversos aos da 

expansão. Toda esta dinâmica em última análise acaba levando ao 

imperialismo e à periferização. (Idem. Idem.). Em consequência, a acumulação 

de capital no sistema mundial capitalista engloba sete aspectos definidores 

principais. (Idem. Idem. pp. 14-34). O primeiro aspecto é a mecanização das 

forças produtivas que gera uma diminuição de trabalhador no processo 

produtivo; o segundo é marcado pela produção e distribuição de mercadorias 

cujo valor é maior do que o valor utilizado para fazê-las, sendo a diferença da 

mais-valia. Este aspecto definidor da diferença de valor parece lógico, mas na 

realidade é uma característica exclusiva do capitalismo, pois a mais-valia é a 

forma de valor oriunda da forma social do trabalho no capitalismo, o trabalho 

assalariado.  O terceiro aspecto definidor e intimamente conectado ao anterior 

é a realização e apropriação da mais-valia por meio da venda e da reposição 

do capital fixo. O quarto aspecto definidor refere-se aos desdobramentos dos 

três aspectos anteriores. Estes desdobramentos ou tendências do sistema 

mundo moderno são a concentração e a centralização do capital; diminuição 

dos empregados por indústrias capital-intensivas; pressão para a diminuição 

dos salários reais; repetição cíclica de expansão e contração. O quinto aspecto 

é a capitalização de espaços, isto é, a capitalização de novas áreas 

econômicas e sociais com a penetração da lógica capitalista em novos espaços 

geográficos. O sexto aspecto é a troca desigual, pois ela é o mecanismo 

principal de sustentação e desenvolvimento do sistema. O sétimo é a 

configuração dos níveis salariais. (Idem. Idem.).   

Estas sete marcas definidoras do processo de desenvolvimento do 

sistema mundial capitalista formam a base do caráter cumulativo da DIT, que 

deve ser interpretada como um corte específico de longa duração. A 

cumulatividade da DIT corresponde ao fato do desenvolvimento do sistema 

mundial capitalista ser ancorado pela diferenciação das estruturas 
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socioeconômicas nacionais e pela formação de Estados com interesses de 

classe condizentes à função que desempenha nesta DIT (relações de poder 

derivadas das relações de acumulação de capital a nível mundial). Uma vez 

estabelecida a DIT entre centro e periferia, esta passa a ser reproduzida ao 

longo da história do capitalismo.   

Ainda, de acordo com Hopkins & Wallerstein, a estrutura e as marcas 

definidoras do Sistema Mundial Capitalista podem ser resumidas em quatro 

grandes conceitos: a Divisão do Trabalho, o Sistema Interestatal, os Ritmos 

Cíclicos e as Tendências Seculares. (Idem. Idem. p. 44). Por sua vez, conceito 

de DIT carrega quatro noções básicas: (i) a divisão é uma divisão entre 

processos produtivos e não de produtos isolados; (ii) o centro e periferia 

somente podem ser como tais, se coexistirem em relação um ao outro; (iii) a 

divisão internacional do trabalho é marcada por estruturas sociais diferentes e 

complementares, bem como por formações estatais nas quais os interesses de 

classe refletem as zonas produtivas nacionais predominantes; (iv) a troca é 

desigual; (v) a existência de diferenciação dos níveis salariais e vários métodos 

de controle sobre o trabalho, ao longo do desenvolvimento histórico do 

capitalismo. (Idem. Idem. pp.44-50).       

O conceito de Sistema Interestatal, por sua vez, carrega a noção de que 

o formato competitivo da Europa, formado durante os séculos XV e XVI e 

vigente até os dias atuais, representa uma configuração política econômica 

inédita na história, pois os fluxos de capital e mercado ultrapassam as 

fronteiras nacionais e a competição se dá entre os próprios países do centro, 

entre centro e periferia, e entre os capitalistas no interior de cada unidade 

política. Outra noção é a de que o equilíbrio competitivo pode ser atingido pelo 

mecanismo de balança de poder ou por hegemonia. (Idem. Idem. pp.50-3).  

Seguindo F. Braudel, Wallerstein e Hopkins indicam que tanto o ritmo 

cíclico como a tendência secular são conceitos de longa duração e revelam a 

dinâmica estrutural e de transformação do sistema como um todo. Os ritmos 

cíclicos são padrões que se repetem ao longo do tempo histórico, como os 

movimentos de expansão e contração ou as ondas longas. A teoria do sistema 

mundo afirma que este padrão é consequência da antinomia entre o modo de 

construção da oferta na economia mundo e entre o modo de construção da 
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demanda na economia mundo13. A oferta é dada por produtores organizados 

de maneira anárquica visando maximização do lucro individualmente, enquanto 

a demanda é construída a partir de um arcabouço social e político que culmina 

em um determinado estado da distribuição da renda.  

 Enquanto conceito de longa duração é na tendência secular que 

ocorrem os processos lineares da economia mundo, fruto das contradições ou 

antinomias do sistema. As tendências seculares, em conjunto com os ritmos 

cíclicos, são, portanto, as portas por meio das quais o sistema se transformará 

em algo que ele não é. (Idem. Idem. p. 98).  

Existem cinco tendências seculares: (i) a expansão; (ii) a comoditização 

de “tudo”; (iii) a mecanização dos processos produtivos; (iv) a proletarização e 

(v) organização política anti-sistêmica (Idem. Idem. p. 102).  Neste sistema, as 

antinomias essencialmente apresentam-se como pilares estruturais de 

funcionamento da economia-mundo capitalista. Ao mesmo tempo, elas são 

responsáveis pelo movimento histórico cíclico (ritmos cíclicos) que esta 

economia- mundo possui. As tendências seculares apresentam-se, neste 

sentido, como processos lineares repetitivos porque são as principais 

estratégias inerentes ao sistema para passar de uma situação de contração 

para uma situação de expansão e vice-versa, são as características estruturais 

que promovem a dinâmica contraditória e, por isso, cíclica.  

A Teoria do Sistema Mundo (TSM) sugere algumas hipóteses para 

explicar os ciclos ou as ondas longas, características do desenvolvimento do 

sistema mundial capitalista. As hipóteses são precedidas por três premissas. A 

primeira é a de que, pelo fato da TSM tratar do capitalismo desde o século XVI, 

as estruturas sociais que o capitalismo é capaz de operar sob sua lógica 

permitem a coexistência de vários modos de acumulação e controle do 

trabalho. A segunda é que a autoexpansão do capital é limitada pelas 

contradições do capitalismo. A terceira é que teoricamente a estagnação 

precede a expansão, pois é na estagnação que as condições para a expansão 

                                                             
13

 Segundo os autores, as antinomias mencionadas são três: (i) a antinomia entre economia e 
política, em que a economia é uma unidade mundial e a política, uma unidade Estatal; (ii) a 
antinomia oferta-demanda, em que a oferta é ditada pelas decisões produtivas orientadas pelo 
mercado e por decisões anárquicas, e a demanda é ditada por uma determinação social de 
distribuição de renda; (iii) a antinomia capital-trabalho, em que a acumulação e valorização vem 
da mais-valia produzida pelo trabalho, mas o aprofundamento e intensificação da acumulação 
reduz o papel do trabalho na produção. (Idem. Idem. pp. 57-72).  
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são gestadas (Idem. Idem. p.112).   

Por sua vez, a estagnação gesta a centralização necessária para a 

expansão posterior e as lutas de classe pela redistribuição da renda, 

necessárias para uma nova expansão. A centralização e a redistribuição da 

renda são então compensadas pela renovação do trabalho assalariado nas 

zonas periféricas ou pela criação de trabalhos assalariados em novas zonas 

periféricas. (Idem. Idem.). Estas premissas são coerentes com as tendências 

seculares de expansão, proletarização (que tem relação direta com a 

centralização, dado que é a variável inversa necessária da centralização) e 

organização política (luta de classes de caráter antissistêmico). Em suma, 

como apontam Hopkins & Wallerstein, o desenvolvimento e a expansão da 

economia mundo são em síntese processos de periferização extensiva e 

intensiva.  

Vale ressaltar aqui a ênfase de que a periferia não é um estado, mas sim 

um processo. A periferização extensiva significa simplesmente a incorporação 

de novas áreas. A periferização intensiva significa que no tempo e espaço da 

economia-mundo em que existe a relação dual centro-periferia, as 

desigualdades tendem a se tornarem mais profundas e o processo da troca 

desigual e de polarização se aprofundam, mediante a pressão por novas 

formas mais “flexíveis” de controle do trabalho, novas formas de especialização 

do comércio, novas formas de centralização do capital etc. (Idem. Idem. pp. 98-

9).  

No que tange a relação desses ritmos e do processo de periferização, os 

autores afirmam:  

 

“In terms of relation between zones of the world economy, one 
approach can be to define the core zones as a high wage zone and 
the periphery as a low wage zone. We suggest the possibility that 
kondratieffs come in pairs, affecting these zones differently, such that 
we can speak of a pattern A1 – B2 – A2 – B2. The logic of such pairs 
would be that the cyclical pattern is controlled by relative profitability, 
resulting in relative supply and demand of relatively high wage 
commodities (HW) and relatively low wage commodities (LW).” (Id. Id.  
p. 113)

14
.   

                                                             
14

 “Em termos de relação entre zonas da economia-mundo, uma abordagem nos parece definir 
as zonas do centro como zonas de salários elevados e a periferia como uma zona de salários 
baixos. Sugerimos a possibilidade de que os Kondratieffs vêm em pares, afetando estas zonas 
diferentemente, de forma que podemos falar em um padrão A1-A2 – A2 – B2. A lógica destes 
pares seria a de que o padrão cíclico é controlado por relativa lucratividade, resultando em 
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Além da percepção de que há uma diferenciação entre zonas no interior 

da lógica dos ritmos cíclicos, a TSM apresenta mais quatro hipóteses 

explicativas para estes ciclos. (Idem. Idem. pp. 112-3). A primeira refere-se à 

criação de condições globais para a auto expansão do capital, a qual é nada 

mais do que a constante reprodução da “acumulação primitiva ou originária do 

capital”, isto é, a manutenção de processos de criação de condições para o 

capital que permitem com que “ele renasça”. A segunda refere-se à 

organicidade da DIT. Nos períodos de expansão, a DIT apresenta maior 

interdependência e está organizada de maneira mais especializada. Em tempo 

de estagnação, a DIT tende a organizar-se de modo menos especializado, com 

os países produzindo mercadorias essenciais que antes não produziam ou 

produziam pouco. A terceira hipótese é de caráter político. Refere-se ao fato de 

que a luta de classes durante os períodos de estagnação aparece com mais 

clareza aos olhos dos agentes e é um elemento de transformação. A quarta 

hipótese refere-se à maturidade das contradições do capitalismo, isto é, as 

contradições que são o limite histórico do desenvolvimento do capitalismo, nas 

condições em que ele se sustenta.    

A partir dos argumentos sugeridos pela TSM (para interpretar o mundo 

moderno e os desenvolvimentos nacionais desiguais) pode-se inferir uma 

espécie de hipótese derivada: a relação dialética entre as fases capitalistas 

(sendo o capitalismo um sistema que pode, devido a sua natureza, operar 

vários modos de produção), a DIT axial entre centro e periferia e as estruturas 

internas nacionais.  

Vejamos por que: Segundo Wallerstein, quando a TSM aborda as 

tendências seculares e os ritmos cíclicos, produtos da lógica de funcionamento 

de extração do excedente no capitalismo, ela automaticamente assume que há, 

historicamente, momentos de inflexão que representam momentos de 

renovação das forças capitalistas via aprofundamento das tendências 

seculares (polarização, mecanização, comoditização, organização política e 

expansão). Esta renovação assumiu várias formas desde o surgimento da 

economia-mundo capitalista no século XVI, mas sempre com a mesma 

                                                                                                                                                                                   
relativa oferta e demanda de mercadorias de elevado nível salarial e mercadorias de baixo 
nível salarial.” (tradução nossa).   
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essência proposital. Desta maneira, as formas da renovação estão associadas 

à DIT e à estrutura interna das economias nacionais. A tendência secular atua 

nestas duas esferas, usando e abusando das desigualdades e das 

idiossincrasias nacionais, principalmente no que tange a capacidade de 

controle sobre o trabalho e as condições políticas.  Pelo fato do mundo 

moderno ser uma única economia mundo, os Estados não têm histórias 

isoladas, mas são, antes, parte de um todo e suas características refletem esse 

todo15. Dado que os Estados têm exercido papéis e funções diferentes na 

economia-mundo capitalista, seus perfis socioeconômicos também são 

diferentes e por isso refletem diferentes condições e decisões políticas. 

Wallerstein conclui ser este um ponto de fundamental importância para a TSM 

e, portanto, a luta de classes dos Estados deve ser analisada e compreendida 

dentro da estrutura da economia mundo capitalista. (WALLERSTEIN, 1993, p. 

53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
15

 Apesar de parecer que estamos falando de um TODO (economia-mundo capitalista) com 
vida própria, isso não significa fetichismo por parte da TSM, pois como sugere a terceira 
hipótese desta teoria, as relações políticas e postas em movimento por ações e interesses 
humanos e de classes são cruciais para os processos de transformação e de manutenção do 
sistema como um TODO. A ideia, na realidade, é a de que as condições funcionais de cada 
nação, se de centro, periferia ou semiperiferia, determinam as cartas através das quais os 
vários atores devem jogar.  
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CAPÍTULO 2 

A ECONOMIA MUNDIAL COMO ACUMULAÇÃO DE CAPITAL 

 

2.1. A ECONOMIA MUNDIAL COMO INSTRUMENTO DE ACUMULAÇÃO 

PRIMITIVA 

 

A análise de Karl Marx sobre as origens do capital, localizada no famoso 

capítulo 24 de O Capital, intitulado “A assim chamada acumulação primitiva”, 

versa sobre as condições sociais históricas que levaram ao nascimento da 

relação social característica do capital: a relação capital-trabalho.  De modo 

geral, qualquer atitude que resulte nesta relação ou que resulte na “separação 

entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do 

trabalho” é acumulação primitiva. (MARX, 1996, l.1, v.2, p. 340). 

A acumulação primitiva pode ser entendida, de modo ainda mais geral, 

como sendo a desapropriação da propriedade em relação a algo que para o 

indivíduo, classe ou sociedade, lhe era imanente. Por exemplo, a 

desapropriação da propriedade da vida: “Liverpool teve grande crescimento 

com base no comércio de escravos. Ele constitui seu método de acumulação 

primitiva” (Idem. Idem. p. 378). Esta desapropriação da propriedade em geral, 

assim como “a separação entre os trabalhadores e a propriedade das 

condições da realização do trabalho”, pode ser efetuada por meio da violência 

da lei ou violência física, oriundas de relações de dominação e subordinação 

(Idem. Idem. p. 340). Contudo, “a assim chamada acumulação primitiva” é um 

instrumento bivalente: é a precondição do capital e, portanto, externa às suas 

leis gerais de desenvolvimento, mas também é do ponto vista da evolução 

histórica do capitalismo, um processo contínuo e genético, já que as 

sociedades proletarizam-se em momentos históricos distintos16. Por isso a 

colonização moderna e a ascensão do capitalismo mercantil caracterizaram-se 

por tal bivalência.  

                                                             
16

 Sobre a externalidade da acumulação capitalista em relação às leis de desenvolvimento do 
capital e sua transformação em “resultado da existência” destas leis, ver Roman Rosdolsky 
(2001). 
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Por outro lado, no outro nível da acumulação primitiva, aquele que ocorre 

no interior das nações colonizadas, a forma básica de desenvolvimento voltada 

para a interação com o mercado mundial irá preservar as condições de 

relações de produção no setor de subsistência. As áreas integradas 

diretamente com o mercado mundial são conduzidas pelas condições de 

reprodução do sistema capitalista e estas condições comandarão o processo 

de reprodução das bases sociais do setor doméstico de subsistência, ao 

mesmo tempo preservando as relações de produção sociais não-capitalistas e 

destruindo sua essência via exploração dos produtos do seu trabalho (já 

destituídos de um caráter socialmente válido, característico de relações de 

produção de subsistência), isto é, em última instância, de subsistência estas 

relações de produção domésticas em nada são idênticas (MEILLASSOUX, 

1976, p. 97 ).  

Segundo Claude Meillassoux, a exploração do trabalho é diferente se o 

capitalismo é dominante, mas não exclusivo. Portanto, não existe nenhum tipo 

de dualismo, quando sim uma unidade entre relações de produção diferentes, 

mas com lógica única e orgânica quando dominada pelo capital. Desta forma, o 

sistema mundial permite ao segmento de produção capitalista criar um fluxo de 

transferência de valor de mercadorias realizadas por intermédio da exploração 

do trabalho diferenciado, mas apropriado por relações de produção capitalistas. 

Assim, relações de produção diferentes não são antagônicas à apropriação 

capitalista, mas complementam e mesmo asseguram lucro extraordinário aos 

setores capitalistas. (Idem. Idem.).17  

A partir do século XVI e com a expansão marítima europeia (liderada em 

um primeiro momento liderada por Portugal e Espanha e depois pela Holanda, 

                                                             
17

 Há uma grande discussão acerca da conotação das economias “não capitalistas” no período 
analisado. André Gunder Frank (Capitalismo e desenvolvimento na América Latina, 1.ed. 1967) 
sofreu diversas críticas sobre sua caracterização das economias periféricas, por considerar o 
sistema colonial já sendo capitalista na fase de acumulação primitiva mundial. O conjunto da 
discussão pode ser apreciado na coletânea “Modos de producción en América Latina” (1975, 
Org. Carlos Sempat Assadourian), que reúne discussões de diversos autores marxistas sobre o 
tema. Esta discussão não será incorporada na análise, dado que nosso intuito é observar a 
lógica das interações entre relações de produção espacialmente diferentes cujas 
determinações recíprocas já estão condicionadas à lógica do capitalismo, mesmo que este 
ainda esteja em sua fase comercial. Contudo, sabe-se que a natureza deste “não-capitalismo” 
em nada tem a ver com a natureza de outros não-capitalismos em épocas remotas e mesmo 
com a do feudalismo europeu. A partir do momento em que as diversas formações econômicas 
sociais interagem, a natureza das sociedades não capitalistas modifica-se. Historicamente o 
sistema colonial está no centro deste processo metabólico. 
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França e Inglaterra) o “mundo europeu” sofrerá profundas transformações 

internas em direção à emergência e consolidação do modo de produção 

capitalista.18 Tanto estas transformações internas quanto a expansão marítima 

foram responsáveis pelo nascimento do mundo moderno e pela colonização 

moderna. Dá-se início então aos fluxos de transferência de valor entre as 

sociedades já “capitalizadas” da Europa (Europa Ocidental, mais precisamente 

Inglaterra, Holanda e França) e as sociedades não capitalistas, eixo principal 

do Sistema Colonial monopolista e da ordem econômica mercantilista, pedras 

angulares da economia-mundo capitalista em expansão.   

O Sistema Colonial monopolista sob a égide da ordem mercantil capitalis 

modifica drasticamente a natureza das sociedades colonizadas, porque suas 

formações socioeconômicas são reestruturadas para criar fluxos de 

transferência de valores. Assim, a colonização moderna foi um processo que 

tinha como objetivo precípuo: criar regimes de produção e comércio nas 

sociedades colonizadas que alteravam suas respectivas formações sociais, 

formando a base da expansão econômica e do comércio mundial a partir do 

século XVI (SANTOS, Theotônio. 2011, p. 397; MELLO, Alex F. de. 2001, p. 

52). Portanto, o sistema colonial moderno representa o momento em que a 

acumulação primitiva deixa de ser apenas externa ao capital para tornar-se 

resultado de seu movimento e existência.  

Recordando a complexidade da constituição e individualização do capital 

social, Giannotti escreve: 

 

“[...] o lado reificado do modo de produção capitalista, 
instalando-se como uma realidade que põe e repõe suas 
próprias condições de existência. O mais interessante [afirma] 
é que, no decorrer dessa circularidade, o capital incorpora 
modos anteriores de produção. A produção simples de 
mercadoria, que pode sobreviver como um sistema produtivo 
entre produtores marginais, passa a constituir um dos 
momentos do ciclo de acumulação de capital. Ainda nessa 
mesma reflexão, graças aos mecanismos de acumulação 
primitva, o capital se defronta com modos de produção 
periféricos”. (GIANNOTTI, 1976, p. 166). 

 

                                                             
18

 Estas transformações dizem respeito ao desmantelamento da ordem feudal, como indicado 
no capítulo 24 citado. 
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De fato, se estamos abordando a problemática da acumulação primitiva 

sob a perspectiva da metrópole-colônia, deve-se ter em mente o outro lado da 

questão, qual seja o desenvolvimento do processo de acumulação primitiva 

que marcha no interior dessas colônias. Esta marcha é abstratamente 

apreendida como o complexo de metrópoles-colônias analisado por Andre 

Gunder Frank, ou seja, na reprodução nacional de complexos integrados 

centros que exploram periferias subordinadas aos ditames do capitalismo na 

Europa Mercantilista. Portanto, a acumulação de capital na economia mundial 

nesta fase irá caminhar apoiada em dois níveis de acumulação: primitiva e 

mercantilista, referentes à lógica mundial e a doméstica, com reflexo no 

processo de acumulação das colônias.  

De fato, a mercantilização dos produtos do trabalho das colônias foi a 

pedra angular da acumulação primitiva19. Esta mercantilização ou difusão da 

lógica do valor de troca para dentro das colônias, se desenrola no que tange as 

relações com os países fora da Europa, por meio de uma estratégia colonial na 

qual, apesar da relação proprietária do trabalho não ter a forma capitalística 

livre, o seu produto, inserido em um mercado mundial capitalista, sob o 

predomínio do valor de troca na Europa, torna-se mercadoria. Destarte tal 

mercadoria, produto do trabalho escravo ou servil, é valor para a formação 

social exclusivamente capitalista, nos centros de acumulação de capital. 

Nestes centros (ou metrópoles) as mercadorias defrontam-se na condição de 

capital, conforme descrito por Marx.  

 Segundo demonstra Fernando Novais (1989), a colonização moderna 

faz parte de um só processo de constituição do sistema capitalista. Mediante a 

modificação das relações de produção no interior de seu território, a Europa 

Ocidental projeta para fora de suas fronteiras o imperativo estrutural do modo 

de produção capitalista: produzir e vender mercadorias em escala cada vez 

maior. O sistema colonial moderno foi assim constituído como um reflexo das 

transformações que ocorriam na Europa. A absorção do excedente produzido 

nas colônias é realizada por meio de uma organização específica da produção 

dentro destas mesmas colônias, visando à produção de valores e a imposição 

                                                             
19

 Sabemos que o objetivo último do capital é a geração de mais-valor na forma monetária e 
não a produção de mercadorias. Inclusive, se o capital puder alcançar este objetivo 
esquivando-se do processo produtivo, ele o fará.     
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da lógica do lucro metropolitano, dificultando a formação de um 

desenvolvimento autônomo das forças produtivas nos países coloniais. 

(MELLO, A. F. Op. Cit. pp. 53-4).   

Conforme Maurice Dobb, as transformações que incipientemente 

começam a ocorrer no modo de produzir dos artesãos das guildas, na Europa 

do século XVI, orientadas pelo capital mercantil monopolista, têm como forte 

fator impulsionador o mercado mundial, potencializado pelos descobrimentos 

(DOBB, 1974, pp. 156-63). Por outro lado, sabemos que a valorização do 

capital mercantil depende terminantemente da arbitragem de preços entre dois 

espaços geográficos divergentes. Neste sentido, o mercado mundial nada mais 

é do que a mais perfeita oportunidade para confrontar os preços de dois 

espaços geográficos, cuja construção do valor parte de estruturas 

socioeconômicas extremamente diferenciadas: 

 

“Em suma, o sistema mercantil foi um sistema de exploração 
regulamentada pelo Estado e executada através do comércio, 
que desempenhou um papel importantíssimo na adolescência 
da indústria capitalista, sendo essencialmente a política 
econômica de uma era de acumulação primitiva. Foi 
considerado tão importante em sua própria época, que em 
algumas obras mercantilistas encontramos uma inclinação a 
tratar o ganho auferido do comércio exterior como sendo a 
forma única de excedente e, portanto, fonte única de 
acumulação e de renda estatal (como os fisiocratas per contra 
deram ênfase paralela ao arrendamento como o produit net 
exclusivo).” (DOBB, Idem. p.257).   

 

 Roman Rosdolsky, por sua vez, afirma que o mercado mundial, na 

função de palco para difusão do valor de troca e, nesse momento, de 

acumulação primitiva, paralelamente àquela acumulação primitiva que vinha 

ocorrendo na Europa com as expropriações, foi objeto de políticas imperialistas 

por parte das grandes potências da época (ROSDOLSKY, 2001, p. 227). A 

acumulação primitiva internacional levada a cabo pelo capital mercantil foi, e é, 

elemento constituinte da relação capitalista. Destarte ela está contida no 

conceito de capital; devir que passa a ser, pelas contradições da forma social 

de ser e produzir o valor, um instrumento de existência e sobrevivência do 

sistema capitalista (Idem. Idem. p. 234): 
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“No período da infância da produção capitalista, as coisas se 
passaram, muitas vezes, como na infância do sistema urbano 
medieval, onde a questão quem dos servos evadidos  deveria 
ser mestre e quem deveria ser criado foi decidida,em grande 
parte, pela data mais recente ou mais antiga de sua fuga. 
Contudo, a marcha de lesma desse método não correspondia, 
de modo algum, às necessidades comerciais do novo mercado 
mundial, que fora criado pelas grandes descobertas dos fins do 
século XV. A Idade Média, porém, legou duas formas 
diferentes de capital, que amadurecem nas mais diversas 
formações sócio-econômicas e, antes mesmo da era do modo 
de produção capitalista, contam como capital quand même – o 
capital usurário e o capital comercial” (MARX, apud MELLO, 
2001, p. 369).  

 

De fato, a pressão exercida pelas necessidades e oportunidades do 

mercado mundial, sob as bases produtivas da Europa, aparecem em um 

primeiro momento como um acontecimento exterior ao capital. Entretanto, à 

medida que o processo de construção das relações de produção capitalistas se 

aprofunda na Europa, o mercado mundial passa a ser um pressuposto do 

capitalismo e torna-se característica do desenvolvimento deste modo de 

produção. A ligação das transformações em voga na Europa Ocidental com os 

países não capitalistas sob o domínio do capital comercial sustenta o processo 

de acumulação a partir da internalização destas sociedades “ao circuito de 

produção do valor” (Idem. Idem. p. 77). Esta ligação não só expressa a 

bivalência da acumulação primitiva no âmbito da economia mundial como 

semeia a concatenação de desenvolvimentos econômicos sociais combinados, 

mas desiguais no tempo e no espaço.   

A relação histórica da construção da forma social do valor no capitalismo 

e da atuação do capital comercial no mercado mundial, utilizando-se da 

acumulação primitiva como instrumento é reflexo da intrincada organicidade 

entre o capital e o mercado mundial. Reflexo também da natureza expansiva 

que o capital, como organização social da produção, carrega para manter sua 

sobrevivência.  

Segundo Kenneth Pomeranz (2000) o novo tipo de relação centro-

periferia que nasceu antes da revolução industrial permitiu a liberação da mão-

de-obra e dos investimentos necessários tanto para a manufatura quanto para 

a indústria dos países centrais. Isto porque os recursos naturais e metais 

preciosos ofertados pela periferia do sistema, funcionaram como mecanismo 
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de alocação eficiente entre campo-indústria em dimensão mundial para as 

exigências do capital nascente.  

Entretanto, em A economia mundial e o imperialismo, Bukarin (1984, 1. 

ed. 1915), antes de Pomeranz, atenta para esta questão. Segundo Bukarin, da 

mesma forma em que há uma divisão social do trabalho no interior de cada 

nação, esta está também presente na economia mundial, sendo definida pela 

Divisão Internacional do Trabalho. A origem e diferenciação dos fluxos desta 

divisão são de duas categorias: oriunda do meio natural e oriunda dos níveis de 

cultura e estrutura econômica. Para o autor, “as diferenças naturais das 

condições de produção passam, cada vez mais, a segundo plano, em relação 

às diferenças que decorrem nos diversos países, do crescimento desigual das 

forças produtivas” (BUKARIN, 1984, p. 19).  Ou seja, a Divisão Internacional do 

Trabalho se desenvolve cada vez mais, devido às bases sociais das forças 

produtivas de cada espaço nacional econômico da economia mundial.  

Para o autor, na medida em que avança o desenvolvimento das trocas 

mundiais de mercadorias, avança também uma espécie de especialização 

entre “campo e cidade” (característica do processo de constituição do 

capitalismo em âmbito nacional) a nível internacional. Esta especialização 

ocorre entre países agrários exportadores de produtos primários e 

importadores de manufaturados e países industrializados exportadores de 

manufaturados e importadores de produtos primários20.  

A interação entre centro e periferia ou entre as sociedades capitalistas e 

“não capitalistas” na era da colonização moderna, presidida pela bivalência da 

acumulação primitiva, fora possível através dos métodos de controle do 

trabalho escravo e servil, pedras angulares dos regimes de produção da 

periferia para que a mercantilização dos produtos necessários à Europa, nesta 

fase de domínio do capital comercial, fosse alcançada. Pois à medida que o 

capitalismo e a relação social do valor desenvolviam-se na Europa, a 

                                                             
20

 “A distinção entre ‘cidade’ e ‘campo’ e o movimento alternativo, que, antigamente, se 
efetuava no quadro de um único país, reproduzem-se, agora, num plano consideravelmente 
mais amplo. Sob esse ângulo de apreciação, países inteiros, notadamente os países 
industriais, representam a cidade – e as regiões agrícolas o campo. A divisão internacional do 
trabalho coincide aqui com a divisão do trabalho entre os dois principais ramos do conjunto da 
produção social, a indústria e a agricultura, e constitui o que se chama a divisão geral do 
trabalho. É fácil convencer-se disso quando se examina a relação entre as regiões que 
produzem os produtos da indústria e as ligadas aos produtos da agricultura (BUKARIN, Idem. 
p. 20)”.  
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acumulação primitiva colonial era intensificada e esta já aparece como 

resultado da existência do capital como modo de organização social para 

obtenção de lucro. É a economia mundial como acumulação primitiva.   

A questão da economia mundial como instrumento de acumulação 

primitiva foi analisada por Fernando Novais ao mostrar a relação umbilical do 

Sistema Colonial Moderno com o capitalismo mercantilista sob o domínio do 

capital comercial. O nascimento do Estado sob a base política econômica 

mercantilista e a expansão do capitalismo comercial, como momento histórico 

de acumulação que iriam alterar paulatinamente as relações de produção, 

foram todos emanados do processo de desintegração do feudalismo (NOVAIS, 

2.e. 1989, p. 63). “É neste contexto e inseparavelmente dele que se pode 

focalizar a expansão ultramarina europeia e a criação das colônias do Novo 

Mundo”, escreve Novais. (Idem. Idem. p. 67).  

No novo mundo as colônias de exploração21, em particular, 

desempenharam uma função insubstituível no interior deste conjunto e 

funcionaram como verdadeiro mecanismo de acumulação primitiva. Atrelado à 

lógica mercantilista e à supervisão de Estados centralizados para levar a diante 

o grande projeto civilizatório, supervisionado pelo domínio do capital comercial, 

explica Novais, o exclusivo metropolitano é a chave concreta da observação do 

mecanismo de transferência de acumulação primitiva. 

 

“Em suma, licenças, concessões, contrabando, parecem-nos 
fenômenos que se situam mais na área da disputa entre as 
várias metrópoles europeias para se apropriarem das 
vantagens da exploração colonial – que funciona no conjunto 
do sistema, isto é, nas relações da economia central europeia 
com as economias coloniais periféricas. Não atingem, portanto, 
a essência do sistema de exploração colonial” (NOVAIS, Idem. 
p. 91).  

 

                                                             
21

 As colônias de povoamento desempenharam um papel diferente das colônias de exploração. 
Segundo Novais, sua função estava mais atrelada à absorção dos imigrantes das crises 
políticas e religiosas, assim como por localizarem-se nas áreas temperadas que não ofereciam 
variedades exóticas e complementares para as metrópoles que pudessem ser utilizadas como 
fonte de lucros comerciais (Idem. Idem. p 72). Por estes motivos, as colônias do norte (EUA e 
Canadá) não foram organizadas em grandes latifúndios monocultores de exploração, mas 
mediante a pequena propriedade privada, permitindo a criação de um mercado interno 
integrado de subsistência. Sua função dentro da acumulação primitiva foi ínfima. Não à toa 
estas não desenvolveram a estrutura característica do capitalismo dependente periférico.  
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Estas variações são mais uma consequência das vantagens, do que 

elementos fora dela. Por outro lado, são também instrumentos dentro da lógica 

mercantilista da acumulação primitiva em conjunto com o tráfico de escravos, 

“a escravidão foi o regime de trabalho preponderante na colonização do Novo 

Mundo; o tráfico negreiro que a alimentou, um dos setores mais rentáveis do 

comércio colonial” (Idem. Idem. p. 98).   

A organização produtiva das colônias foi instaurada com o propósito de 

fornecer mercadorias comercializáveis na Europa. Amparados pelo monopólio 

comercial, os comerciantes da metrópole podiam obter superlucros através da 

compra por um baixo valor e da venda por um valor significativamente maior de 

seus produtos, nos fluxos de comércio da Europa. Na realidade, o que ocorria, 

afirma Novais, era um oligopsônio-oligopólio ou monopsônio-monopólio 

bilateral, tanto na compra das mercadorias nas colônias quanto na venda 

destas na Europa (Idem. Idem. pp. 88-90), “[...] os preços sobem pouco na 

colônia, a elevação é acentuada na metrópole, isto é, geram-se lucros 

excedentes – lucros monopolistas – que se acumulam entre os empresários 

metropolitanos” (Idem. Idem. p. 80). Desta forma, a economia mundial 

explorada pelos europeus “configurava uma peça da acumulação primitiva de 

capitais nos quadros do desenvolvimento do capitalismo mercantil europeu” 

(Idem. Idem. p. 92).  

A Revolução Industrial, marcada pela emergência do domínio do capital 

industrial sob as outras formas de capital e pela revolução maquinofatureira, 

esteve umbilicalmente vinculada às possibilidades oriundas das benesses 

desta acumulação primitiva colonial. Ironicamente, entretanto, imposto para 

uma específica função, o Sistema Colonial e a estrutura dependente particular 

das colônias, de forma contraditória, diante da ascensão do capital industrial, 

tornam-se impeditivos ao posterior desenvolvimento do capitalismo. Ora, o 

Sistema Colonial ao se defrontar com a lógica do capital industrial, 

substancialmente mais produtivo e, por isso, mais articulado ao processo de 

formação de mercados consumidores, torna-se um paradoxo, o que 

determinará o fim paulatino deste sistema. (Idem. Idem. p. 112).  

Diante deste quadro uma incoerência fundamental para se compreender a 

particularidade dos países periféricos ou subdesenvolvidos emerge: dado que, 

como mostra a teoria marxista, o capitalismo produz seja onde for 
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desigualdade, crise, marginalização e exploração do trabalhador, as diferenças, 

entre as nações centrais e periféricas, no tocante a esses efeitos, seriam 

apenas de grau e intensidade ou opera, nos segundos, uma condição de 

existência diferente em relação aos mesmos desdobramentos gerais do 

capitalismo? Resolver essa questão entre generalidade do capitalismo e 

particularidade do subdesenvolvimento parece nuclear.  

A resposta, além de estar no funcionamento da estrutura econômica 

integrada, está também condicionada pelas implicações do complexo da vida 

política e social, sendo que as bases das relações de produção capitalistas, ao 

mercantilizarem a tudo e a todos, integram-se orgânica e negativamente com 

as condições políticas e sociais em questão nos países dependentes. A fase 

Imperialista do capitalismo que vê seu auge bélico na segunda guerra-mundial, 

com sua lógica e base monopólica transnacional, foi a porta histórica para o 

início do processo de consolidação do capitalismo nos países periféricos da 

América Latina.  

Segundo Rosdolsky (Idem), Marx atenta para o estudo do processo de 

decomposição da unidade do trabalhador e das condições de produção de 

modos de produção anteriores; segundo tal perspectiva, analisar a 

decomposição das relações de trabalho escravista e feudal, permite elaborar 

uma análise desse processo no âmbito da periferia latino-americana. No caso, 

como toda a estrutura e organização social até então submetidas aos ditames 

do capital europeu dentro das colônias estavam determinadas para fora, a 

dissolução das relações de produção ocorre também determinada de fora, e 

não por um processo endógeno do desenvolvimento das forças produtivas; 

quer dizer a dissolução não pressupôs o capital, mas o contrário, o capital ‘de 

fora’ pressupôs a dissolução, e as forças de trabalho liberadas defrontaram-se 

com forças produtivas disfuncionais em comparação histórica à força de 

trabalho liberada durante o mesmo processo na Europa. Ou seja, o processo 

de acumulação primitiva caracterizado pela formação do trabalho livre, esteve 

em descompasso com a estrutura das forças produtivas na realidade da 

colônia.  

O sistema colonial não apresentava contradições com o regime mercantil 

capitalista, mas estas viriam à medida que a estrutura dependente colonial 

fosse um obstáculo às transformações internas da Europa, produzidas pela 
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revolução industrial. Com o aumento das necessidades de realização do 

capitalismo, a intensificação da produtividade no interior da divisão 

internacional entre campo-cidade e a ampliação da economia de mercado, o 

sistema colonial de relações centro-periferia entrará em crise, explica Novais. 

Os processos de desmantelamento e independência irão se suceder e 

acontecer progressivamente. 

 

“Se recordarmos, agora, o que indicamos antes a propósito do 
capitalismo comercial como fase intermediária entre a 
desintegração do feudalismo e a Revolução Industrial, o 
sistema colonial mercantilista apresenta-se-nos atuando sobre 
os dois pré-requisitos básicos da passagem para o capitalismo 
industrial: efetivamente, a exploração colonial ultramarina 

promove, por um lado, a primitiva acumulação capitalista por 
parte da camada empresarial; por outro, amplia o mercado 
consumidor de produtos manufaturados. Atua, pois, 
simultaneamente, de um lado, criando a possibilidade do surto 
maquinofatureiro (acumulação capitalista), por outro lado a sua 
necessidade (expansão da procura dos produtos 
manufaturados). Criam-se, assim, os pré-requisitos para a 
Revolução Industrial – processo histórico de emergência do 
capitalismo. Assim, pois, chegamos ao núcleo da dinâmica do 
sistema: ao funcionar plenamente, vai criando ao mesmo 
tempo as condições de sua crise e superação” (NOVAIS, 1989, 

p. 114).   

 

A Revolução Industrial marca a viragem do sistema histórico capitalista, 

mas este, em sua forma mercantil, já havia deixado suas marcas no interior das 

colônias e já havia articulado a construção do capitalismo periférico 

dependente. A relação metabólica da acumulação primitiva com as sociedades 

coloniais modificara a natureza dessas sociedades porque eram dinamizadas 

pela lógica global do capitalismo mercantil. Fato que desde então as tornavam 

formações sociais capitalistas dependentes em detrimento de uma 

categorização capitalista abstrata de modo de produção. A economia mundial 

como acumulação primitiva construía a um só tempo o capitalismo central e o 

capitalismo periférico, ou, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. A 

Revolução Industrial solidificaria a oposição. 
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2.2. AS RAÍZES DO CAPITALISMO PERIFÉRICO: FORMAÇÕES 

ECONÔMICO-SOCIAIS DO CAPITALISMO PERIFÉRICO 

 

A Formação Econômico-Social no Capitalismo Periférico deve ser 

apreendida mediante um conceito que possibilite sua definição e mediante a 

dinâmica de transformação e evolução na história, lugar no qual entra sua 

concepção temporal. De acordo com Robert H. Srour, o termo formação 

utilizado nos Grundrisse incorpora ao entendimento da “estrutura social” duas 

noções centrais: a constituição e o processo. (SROUR, 1978, p. 127). 

Ao contrário do conceito de modo de produção, que designa um conceito 

abstrato-formal de relações de produção que não implica nenhuma ordem de 

sucessão histórica, o conceito de Formação Econômico-Social designa um tipo 

de estrutura ou organização social de longa duração, historicamente concreta e 

real, caracterizada por um modo de produção dominante articulado por um 

conjunto complexo com outros modos de produção que lhe estão submetidos. 

Contudo, da mesma forma em que nenhum modo de produção jamais existiu 

em estado puro, também a FES (Formação Econômico Social) pode coexistir 

com outras formações. Neste sentido, a FESCP (Formação Econômico-Social 

Capitalista Periférica) pode ser definida por um tipo de organização social em 

que o modo de produção capitalista é dominante, mas não é exclusivo (AMIN, 

1975). Tal definição imprime a este conceito uma flexibilidade cabível para 

interpretações histórico-temporais de que tratava José Arthur Giannotti, em 

suas “Notas sobre a categoria ‘modos de produção’ para uso e abuso dos 

sociólogos”. (1976).  

O artigo de Giannotti chama a atenção para o fato de que “uma das 

intenções mais profundas da obra de Marx: a reflexão sobre o problema da 

forma do social” se perde quando se generaliza o emprego da categoria “modo 

de produção”. (GIANNOTTI, Ibidem. p. 163). Isso porque “não importa [...] tanto 

o que ‘modo de produção’ possa designar, mas como o objeto nomeado se 

objetiva, se individualiza, enquanto entidade social. [...] Tudo depende de como 

relações de produção, relações sociais mediadas por coisas trabalhadas, se 
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instauram e se mantêm graças a um processo que vem repor sua própria 

realidade” escreve. (Ibidem. Ibidem). 22 

Logo na introdução de Modos de producción en América Latina (1975), 

Juan Carlos Garavaglia afirma: 

 

“El concepto de modo de producción designa un modelo 
explicativo, es decir um conjunto vinculado de hipótesis en las 

cuales se han tomado los elementos comunes a una serie de 
sociedades que se consideran de tipo similar. En cambio, el 
concepto de formación económico-social se referiria siempre a 
uma realidade concreta y pasible de ubicación histórico-
temporal. La relación existente entre ambos conceptos em la 
teoria del materialismo histórico esta dada por ele hecho de 
que ‘en toda sociedade existe una determinada producción que 
assigna a todas las otras su correspondiente rango (e) 
influencia y cuyas relaciones por lo tanto asignan a todas las 
otras el rango y la influencia’. Esta aseveración de Marx es 
llamada por Luporini ‘ley general de las formaciones 
económico-sociales’ y nos disse que en esa ley se encuentra 
‘...el verdadero y único critério objetivo para la consrtucción de 
cualquier modelo de formación económico-social’ 
(GARAVAGLIA, 1975, p. 7).23   

 

Por outro lado, podemos observar como contrapartida lógica da própria 

designação de ‘Formação Econômico-Social Capitalista Periférica’, nos termos 

propostos no primeiro capítulo (de que o desenvolvimento histórico do 

capitalismo parte da acumulação primitiva em escala mundial) em que o próprio 

capitalismo, em tanto que ‘modo de produção’, aparece como Formação 

Econômico-Social quando observado em sua lógica global. Quer dizer, a FES 

do capitalismo periférico emerge da lógica de construção do modo de produção 

capitalista, mas esta construção está atrelada a uma construção maior, a de 

                                                             
22

 Giannotti recorda a complexidade histórica do próprio capital, ao lembrar que este, além de 
ser objeto histórico como a dádiva, o valor, a mais-valia ou o salário, é um objeto que se 
materialzia. (Ibid. Ibid. p. 166). 
23 “O conceito de modo de produção designa um modelo explicativo, isto é um conjunto 

vinculado de hipóteses nas quais foram tomados elementos comuns a uma série de 
sociedades que se consideram de tipo similar. Em oposição, o conceito de formação 
econômico-social se refere sempre a uma realidade concreta e passível de localização 
histórico-temporal. A relação existente entre ambos os conceitos nana teoria do materialismo 
histórico está dada pelo fato de que ‘em toda sociedade existe uma determinada produção que 
submete a todas as outras sua classe dominante e influência cujas relações portanto 
submetem a todas as outras a classe e a influência. Essa afirmação de Marx é chamada por 
Luporini  ‘a lei geral das formações econômico-sociais’ e nos diz que nessa lei se encontra ‘ o 
verdadeiro e único critério objetivo para a construção de qualquer modelo de formação 
econômico-social”. (tradução nossa). 
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Formação Econômico-Social na qual se insere a função das FES capitalistas 

periféricas, doravante denominadas de FESCP.   

Diversos autores enveredaram na elucidação dos processos de 

reprodução, desenvolvimento e acumulação próprios às sociedades 

designadas como FECP, sem, contudo divergirem em um aspecto em especial 

e marcante - sua imbricação necessária com a posição que estas sociedades 

assumiram no desenvolvimento do capitalismo e as implicações internas 

decorrentes. De modo que a FESCP nasce como função de relações 

econômicas externas através dos mecanismos de acumulação primitiva postos 

em movimento pelo capitalismo mercantil.  

Como ficou exposto no primeiro capítulo, nesta fase primitiva de 

acumulação o capitalismo comercial engendrou uma série de conexões 

econômicas baseadas em diversos tipos de controle e domínio sobre o trabalho 

e sobre o produto deste trabalho. No Brasil, a empresa mercantil sob o 

comando do Estado português aqui instaurou relações de produção de tipo 

escravista-mercantil. (NOVAIS, Idem; PRADO JUNIOR, 1998, 1.e. 1942). Ao 

mesmo tempo estas relações de produção faziam parte do circuito mundial 

mercantil capitalista e, mesmo depois da Revolução Industrial, até o final do 

século XIX, faziam parte do circuito mundial de acumulação já relativamente 

condizente com as leis de desenvolvimento próprias ao modo de produção 

capitalista. Porém, desde o século XVI, a colonização do Brasil fazia parte 

deste circuito através da circulação, conforme observa Caio Prado Júnior no 

capítulo ‘Sentido da Colonização’. (Idem. Idem). O ciclo econômico produtivo, o 

qual implica a realização, somente preenchia seu verdadeiro significado 

mediante a venda dos produtos do trabalho escravo no circuito econômico do 

capitalismo europeu. Daí a dificuldade em interpretar as sociedades de 

natureza similar, sem o método da economia política, qual seja, a conceituação 

da categoria de modo de produção, analisada por Karl Marx.  

A tese de André Gunder Frank (1969)24 de que a sociedade colonial era 

uma sociedade já capitalista25, enfrentou inúmeras críticas, algumas corretas. 

                                                             
24

 Entre algumas das características probatórias de Andre Gunder Frank estão: (i) Acumulação 
e reinvestimento de capital: há reinvestimento na Europa do capital acumulado no interior da 
América Ibérica; (ii) Há Produção mercantil desenvolvida; (iii) Existência de capitalista e 
trabalhadores; estes estavam presentes nos dois lados do Atlântico, especialmente capitalistas 
europeus usando trabalhadores Ibero-Americanos; (iv) Ouro/prata: sua natureza na economia 
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Em sua tese, Frank apresenta implicações do capitalismo em expansão e seu 

mecanismo político-econômico colonial sobre as sociedades periféricas. 

Normalmente as críticas enfocam que Frank confunde o conceito de ‘modo de 

produção capitalista’ com economia mercantil.  

Frank se defende dos críticos ao afirmar que na realidade não confundiu 

economia mercantil e modo de produção capitalista, apenas não negligencia a 

influência da economia mercantil sobre determinações dos modos de 

produção, “[…] we shall not neglect the effects that both national and 

international trade had and continue to have in opening the way to and 

determining modes of production in the presently enfeebled and developed 

metropolis” (FRANK, Idem. p. 244). Afirma mais adiante: 

  

“The fact that the market turns out to be geographically more 
extensive than the hacienda and its mode of production does 
not imply that the latter is ‘internal’ and the former is ‘external’, 
except in the most mechanical or metaphysical sense. The 
dialectic reality of history and of today is that modes, and 
especially forms, of production inside the hacienda, and the 
development and fluctuations inside the market are intimately 
linked together. Therefore any attempt to understand one in 
isolation from the other is bound to fail” (Idem, p. 245).26  

 

Apesar de não enunciar o conceito de Formação Econômica Social, seu 

argumento pode ser utilizado para corroborar a dominância do modo de 

produção capitalista. Entretanto, isto não implica necessariamente, e em toda 

parte do território hispano-americano, objeto de seu estudo, na montagem via 

capital mercantil de regimes de produção específicos para a produção de 

valores, que estas relações de produção são capitalistas. E isto está 

                                                                                                                                                                                   
europeia (por isso sua exploração e exportação) e o fato de que onde não há índio não há 
prata.; (v) Latifúndio (hacienda) área geográfica explorativa montada pela possibilidade de 
lucros mediante as possíveis integrações econômicas com a Europa. Primeiro a mina provoca 
a hacienda, depois com a queda nos preços do metal devido à crise do XVII, a hacienda 
consolida-se e passa a ser um bom negócio. Hacienda – Inquilinato; (vi) Tipo de apropriação 
do excedente era privado e ia majoritariamente para a Europa. Questão das classes.   
25

 “[…] we, who declare Ibero-America to be capitalist not only from its birth but from its 
conception, answer that we support our case not so much on arguments as on facts, something 
which Puiggrós does not do.” (FRANK, 1969, p. 232).  
26

 O fato de que o mercado tornar-se geograficamente mais extensivo do que a ‘hacienda’ e o 
seu modo de produção não implicar que o último é ‘interno’ e o anterior ‘externo’, exceto no 
sentido metafórico e metafísico. A dialética da realidade histórica e de hoje é que o modos, e 
especialmente formas, de produção dentro da ‘hacienda’, e o desenvolvimento e flutuações 
dentro do mercado estão intimamente conectadas. Portanto qualquer tentativa de entender um 
isoladamente do outro está fadada a falhar.” (tradução nossa).  
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suficientemente observado pela literatura através da diferença entre os pontos 

de partida epistemológicos, se produção ou se circulação.   

Ernesto Laclau, no artigo “Feudalismo e capitalismo na América Latina” 

(1975), defende a tese de que o crucial para se compreender o mecanismo do 

desenvolvimento do subdesenvolvimento, como adjacente e inseparável ao 

desenvolvimento do desenvolvimento no centro, deve partir de uma definição 

clara no âmbito da produção e das relações de produção. O âmbito da 

circulação, neste sentido, é o diálogo nevrálgico entre a acentuação e 

consolidação da organização feudal ou escravista e o desenvolvimento do 

capital mercantil na Europa (LACLAU, 1975, p. 37). Por isso, para o autor, 

parece ser pouco defensável o diagnóstico de André Gunder Frank de que a 

formação social periférica é já capitalista desde seus primórdios, somente por 

estar organicamente integrada ao mercado mundial capitalista em expansão. 

Pelo ponto de vista de Frank, afirma, a circulação define o caráter capitalista ou 

não, do modo de produção. A característica hermética ou não da organização 

da sociedade em relação ao processo de constituição do capitalismo é a 

variável determinante para Frank, para se definir se uma sociedade é feudal ou 

não, escravista ou não. (Idem. Idem. Pp. 37-8). 

Ladislau Dowbor em “Formação do Capitalismo Dependente no Brasil” 

(2009) propõe um ‘esboço de método’ em que expõe seu ponto de vista sobre 

a questão. Apresenta a grande dificuldade:  

“O problema central é, evidentemente, a explicação dos 
mecanismos que permitem, num quadro capitalista, a 
imbricação de relações de produção aparentemente pré-
capitalistas e de relações de circulação indiscutivelmente 
capitalistas, sem que o processo de reprodução alargada do 
capital se veja perturbado” (DOWBOR, 2009, p. 31).  

 

Os mecanismos que permitem tal coexistência, pelo menos na fase 

mercantilista em que a reprodução alargada do capital ainda é ditada pela 

circulação, ou seja, em que ainda predomina o capital comercial sobre o capital 

produtivo, está atrelado a que toda a expansão europeia de então funcionava 

sobre o eixo das possibilidades de produção em sociedades radicalmente 

distintas das suas e, por isso, com um valor social passível de superlucro 

monopólico pelo capital comercial: “[...] à medida que as conquistas se 

multiplicavam e que os ‘entrepostos’ de comércio se estabeleciam nos quatro 
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cantos do mundo, começava a tecer-se a teia da divisão internacional do 

trabalho e das relações mundiais de produção” (DOWBOR, 2009, p. 34).  

Segundo Dowbor, nas economias periféricas a organização interna era 

condicionada pelo dinamismo desta lógica, o que acabava por dar ênfase à 

produção para a exportação. Era uma extensão da circulação e não do 

processo de produção do centro para a periferia. (Idem. Idem. p. 35). Mas esta 

extensão foi gradualmente consolidando relações de produção internas e de 

classes sociais que estavam impreterivelmente conectadas à extensão da 

economia europeia e formavam, portanto, um todo coerente que iria ser 

paulatinamente desmantelado pela nova dinâmica da Revolução Industrial sob 

a hegemonia inglesa. É quando o capital produtivo passa a ditar a esfera da 

circulação na Europa, que nas periferias o processo de domínio da circulação 

parece fortalecer-se e com ele a especialização (Idem. Idem. p. 37). Assim 

enquanto no centro a esfera da produção dita a da circulação, na periferia 

ocorre o inverso: 

 

“Ao contrário, nas economias periféricas constatamos a 
dominância inversa: são as necessidades de circulação 
capitalista, que se manifestam na periferia sob a forma de 
comércio longínquo, que determinam cada vez mais as 
atividades econômicas locais. [...] Ora, se recolocarmos estas 
diferenças relativas da fase de produção e das fases da 
circulação no centro e na periferia, constatamos que a 
produção capitalista na periferia é essencialmente determinada 
pela procura no centro, enquanto no centro, por um lado, a 
circulação se vê em última instância submetida às 
necessidades da produção; por outro lado, o aspecto exterior 
desta circulação é nitidamente complementar, sendo a 
circulação no seu conjunto determinada essencialmente do 
interior. Assim, a dinâmica principal na periferia era constituída 
por uma dinâmica secundária do centro – é o comércio exterior 
do centro, cuja função era ali complementar, que se tonrnava o 
elemento principal da estruturação das economias periféricas, 
através da dominância da circulação” (Idem. Idem. pp. 36-7). 

 

Evidentemente esta diferença será importantíssima nos respectivos 

processos de desenvolvimento econômico, já que este exigirá uma articulação 

interna que era deficitária nas economias periféricas. Isto se refletia na 

particularidade do momento de realização no interior das economias 

dependentes, pois o ciclo produtivo nas atividades principais, que ditavam as 

demais, se fechava não no interior, mas no exterior, implicando que “o trabalho 



51 
 

participa apenas marginalmente na realização do seu próprio produto.” (Idem. 

Idem. p. 39)27. Daí que a possibilidade de exploração do trabalho28 e a mais 

valia na periferia se refletem em uma troca desigual, na qual a magnitude do 

trabalho utilizado nas colônias era maior do que aquele utilizado no centro e 

nas mercadorias (manufaturas principalmente) que eram exportadas para as 

colônias. Ocorre então uma transferência de valor para o centro.  

Após apontar as metamorfoses do capital (capital dinheiro – capital 

produtivo – capital mercadoria) e, portanto, a dependência entre produção–

circulação, Dowbor admite que, como a circulação domina a produção na 

periferia, e, se as formas arcaicas e pré-capitalistas aparecem nas relações de 

produção, é somente porque o caráter capitalista da circulação assim as 

mantém. E isto não está desvinculado da produção capitalista do centro, alias é 

um momento do processo. 

“[...] o modo de produção na periferia deve ser analisado como 
um modo de produção: modo de produção capitalista 
dependente” [...] Dependente porque da dominância da 
acumulação no centro decorre esta forma particular do 
capitalismo que permite, pelo fato da extroversão, que este 
modo de produção apareça utilizando relações de produção 
pré-capitalistas” (Idem. Idem. p. 43).  

 

Dowbor parece convergir mais para a caracterização de Frank do que 

Laclau. Contudo, assim como Laclau, Carlos S. Assadourian (1975) também 

discorre que a tese da identificação de um caráter capitalista às periferias 

coloniais da América Latina ressalta a contraposição entre produção e 

realização da mais-valia ou do excedente. Nas periferias coloniais, este se 

eleva a mais alta potência (ASSADOURIAN, 1975, p. 53). Para Assadourian, 

essa é a chave que demonstra o porquê da manutenção de relações de 

produção estranhas ao trabalho assalariado: 
                                                             
27

 Este é um ponto essencial também para Ruy Marini e a base da super exploração do 
trabalho, de sua Dialética da Dependência (2011).  
28

 “Explica-se então a manutenção de um dado estável: a incrível miséria do proletariado rural, 
quaisquer que sejam as relações de produção existentes, nos setores extrovertidos e, por 
repercussão, noutros setores, se bem que em menor grau. O escravo no Nordeste e o operário 
assalariado das plantações de São Paulo, o trabalhador agrícola dos séculos XVII ou XX 
permanecem no fim de contas no mesmo nível econômico, e veremos as relações pré-
capitalistas mudar de forma – da escravidão ao ‘barracão’ e ao ‘cambão’ – sem que se 
encontre desenvolvimento ‘autocentrado’ característico das economias capitalistas dominantes, 
em que a proletarização do camponês, se bem que significando um empobrecimento relativo, 
aumentava o mercado capitalista. Aqui o ciclo de reprodução fecha-se no exterior. Assim, a 
miséria e as características ‘arcaicas’ da agricultura são determinadas não por um atraso do 
capitalismo, mas pelo caráter particular do capitalismo periférico.” (DOWBOR, Idem. p. 40).   
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“La extrema verticalidad de la estructura social y los modos de 
producción que aqui rigieron coloco a una parte sustancial de 
los grupos asubalternos – indígenas, negros, mestizos – fuera 
de un mercado libre de trabajo con percepción de salario, los 
discriminó en la circulación de la moneda y tendió a reducir su 
consumo a un mínimo fisiológico de subsistência” (Idem. Idem, 
p. 53)29    

 

Segundo Assadourian, é o caráter dos modos de produção associado à 

extroversão de sua existência o que os caracteriza como formações sociais, 

mas estas não podem ser apreendidas como capitalistas. As relações de 

produção internas da América Latina não se encaixam para ele na definição de 

capitalismo dada por Marx (Idem. Idem. p. 72). Ademais porque entre os 

Séculos XVI e XVIII a própria Europa, que é o fator determinante nestas 

sociedades do ponto de vista de sua constituição moderna, passa por um 

período de transição ainda dominado pelo capital comercial. (Idem. Idem. p. 

74). O raciocínio é o de que enquanto na Europa o capital comercial dissolve 

as relações de produção feudais, na América Latina o processo foi de 

manutenção de relações de produção para ele de servidão.   

Portanto, a importância da identificação da hierarquia dos capitais e do 

aspecto genético-histórico das formações é crucial. Ao mesmo tempo, a análise 

histórico-hierárquica das categorias econômicas (dinheiro, preço, renda, troca, 

distribuição etc.) das bases materiais da sociedade é de fundamental 

relevância para se compreender a natureza das articulações entre a Europa e a 

periferia colonial (Idem. Idem. pp. 74-7).   

É neste sentido que há falta de realidade explicativa ao modelo de 

Frank, em particular há carência dos mecanismos concretos de transferência 

do excedente (tanto internamente quanto em relação à Europa), quando ele 

expõe a cadeia metrópole-satélite como uma totalidade válida para toda a 

América Latina. Seguindo Assadourian, esta explicação é necessária porque 

qualquer entendimento sobre o subdesenvolvimento deve reter como aspecto 

chave a questão da expropriação e apropriação do excedente econômico 

                                                             
29

 A extrema verticalidade da estrutura social e os modos de produção que aqui emergiram 
colocou uma parte substancial dos grupos subalternos – indígenas, negros, mestiços- fora de 
um mercado livre de trabalho com percepção de salário, os discriminou da circulação da 
moeda e tendeu a reduzir seu consumo a um mínimo fisiológico de subsistência.” (tradução 
nossa).   
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ocorrido em cada situação histórica e região. Critica Frank também pelo fato de 

este ter atribuído leis apriorísticas e imutáveis ao desenvolvimento do 

capitalismo enquanto sistema mundial, dentro do qual subdesenvolvimento e 

dependência, em sua essência, permaneceriam os mesmos, sem dar peso às 

transformações históricas ocorridas pelo processo evolutivo do próprio 

capitalismo (Idem. Idem. p. 55). 

Estas breves considerações servem como demonstração da dificuldade 

do debate sobre a caracterização dos modos de produção e formações 

econômico-sociais da América Latina. Acreditamos neste trabalho que a 

dificuldade pode ser internalizada pela própria explicação, se admitirmos que a 

realidade e dependência econômica no período pós-independência conforma o 

modelo de formação social. Por esta abordagem pode-se assumir que 

“totalidade orgânica do modelo escravista colonial [...] se vincula a um tipo de 

circulação externa, que ele próprio não cria, mas se limita a se adequar ao seu 

processo de produção” (GORENDER, 1980, p. 57). Este tipo de vinculação 

segue a lógica da acumulação capitalista de valor, mesmo se de tipo mercantil, 

através do monopólio, como é exemplo o Brasil em que domina o modo de 

produção capitalista e o modo de produção escravista lhe é subordinado, de 

conformidade com a tese de Jacob Gorender.  

As FESCP são conceituadas cada qual segundo sua particularidade no 

que tange as relações de produção, a partir de sua vinculação externa ao 

capitalismo. Este é o elemento que confere inteligibilidade às relações de 

produção e às relações de troca, distribuição e circulação que a acompanham. 

Esta fusão é que dará todo o caráter contemporâneo dessas sociedades.   

Como afirma Octavio Ianni, em debate com Jacob Gorender, apesar das 

divergências quanto à denominação dessas sociedades, na época colonial, em 

relação à adequação do modo de produção - capitalista, feudal, escravista, 

escravista colonial (como denomina Gorinder) - os autores que procuraram 

compreender a reprodução social dessas sociedades sempre o fizeram 

tentando imergir dentro da articulação e contradição da escravatura, servidão, 

trabalho forçado com o sistema econômico mundial. Da mesma forma a 

discussão parece ter sido, por isso mesmo, em torno da problemática mesmo 



54 
 

dos conceitos de modo de produção e formação social (IANNI, 1980, p. 159) 30. 

Ainda, segundo Ianni, a contradição mais clara desta realidade histórica é a de 

que o “o funcionamento e a expansão do capital mercantil criam, mantêm e 

desenvolvem o paradoxo representado pela coexistência e interdependência 

do trabalho escravo e trabalho livre” (Idem. Idem. p. 157).  

De fato é uma contradição, porque não é possível que se entenda este 

quadro sem relacionar de forma dialética a tese de que o capital mercantil (e, 

depois, o capital industrial na Europa Ocidental), desintegrando relações de 

produção voltadas para o valor de uso e, ao mesmo tempo, ampliando as 

manufaturas e o trabalho assalariado, com a antítese, ou seja, o trabalho 

escravo e as relações de produção coloniais ‘pré-capitalistas’. Ambas as 

formações formando a síntese que se dá ao nível da lógica mercantil por meio 

da qual os dois tipos de controle do trabalho e de relações de produção se 

unem em torno do conceito de valor e, portanto, da possibilidade de lucro e 

acumulação, no interior de uma dinâmica global.  

Ciro Flamarion S. Cardoso (1980) ressalta que olhar unilateralmente as 

FESCP como simples extensão do sistema econômico mundial é imprudente, 

assim como não levar em consideração o peso desse sistema no interior das 

relações de produção da FESCP é igualmente imprudente. Como afirma Ianni 

“Nessas formações sociais as unidades produtivas [...] estavam organizadas de 

maneira a produzir e reproduzir, ou criar e recriar, o escravo e o senhor” (Idem. 

p. 158) através de uma dinâmica que lhes era própria. Igualmente, Gorender 

ressalta que em sendo qualquer modo de produção passível de organicidade 

em termos de leis específicas de reprodução, o modo de produção escravista 

colonial obtém tal status de fato. Enquanto que seus similares existiam em 

função do autoconsumo, o modo de produção escravista colonial, cuja 

existência fora criada para exercer uma função específica que descolava a 

                                                             
30

 A verdade é que toda pesquisa sobre a escravatura no Novo Mundo enfrenta-se, de alguma 
maneira, com as implicações históricas e teóricas da problemática expressa nas categorias 
modo de produção e formação social. Os ensaios, as monografias e os estudos comparativos 
de David Brion Davis, Eugene D. Genovese, Herbert Aptheker, E. Franklin Frazier, Gunnar 
Myrdal, Robert W. Fogel, Stanley L. Engerman, Everett C. Hughes, Herbert Blumer, Carl N. 
Degler, Magnus Morner, C. R. Boxer, Herbert S. Klein, Sérgio Bagú, Demétrio Ramos Pérez, 
Enrique Semo, Verena Martínez Alier, Juan Martínez Alier, Ciro F. S. Cardoso, Caio Prado 
Júnior, Florestan Fernandes, Celso Furtado, André Gunder Frank, Eric Williams, Emília Viotti da 
Costa, Fernando H. Cardoso, Stanley J. Stein, Fernando A. Novais e outros orientaram-se no 
sentido de compreender a escravatura em suas articulações e contradições com o sistema 
econômico mundial” (IANNI, 1980, p. 159).  
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produção e a circulação internas, “só podia ser colonial, dado que a 

insuficiência insanável do seu mercado interno tornava-o necessariamente 

vinculado a um mercado externo em termos monopolistas.” (GORENDER, 

Idem. p. 55). Quer dizer, os aspectos dinâmicos internos dessas formações 

(interesses de classe, relações de produção, nível de articulação do mercado 

interno, atividades sucursais, administrativas etc.) são igualmente importantes. 

Concomitantemente, o eixo externo (capitalismo mercantil europeu) de seus 

respectivos sistemas produtivos correspondia à liga mestra em torno da qual 

cada nível da vida social dependia em maior ou menor grau. Destarte, esta 

reprodução era a reprodução de uma formação social dominada pelo modo de 

produção capitalista, em fase de acumulação primitiva, e posteriormente em 

fase de Industrialização, fato que dá todo um novo caráter à dependência e 

isto, como enfatizou Assadourian, é vital para se compreender a dinâmica de 

transferência de excedente e reprodução do subdesenvolvimento. Assim, 

quando a síntese depara-se com a Revolução Industrial e a relação de 

produção escravista-mercantil (NOVAIS, 1989) não mais corresponde ao nível 

das forças produtivas, principalmente daquele prevalecente na Inglaterra, o 

sistema colonial na América Latina entra em colapso:  

 

“O paradoxo aparente dos primeiros tempos, surgido no âmbito 
da acumulação primitiva e do mercantilismo, tornara-se um 
paradoxo real, econômica e politicamente, quando o 
capitalismo industrial ganha preeminência no sistema 
econômico mundial. A criação dos Estados Nacionais nas 
Américas tornava interna, presente, explícita e aguda a 
contradição entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Essa foi 
a ocasião em que – conforme as condições peculiares de cada 
país – a nascente formação social capitalista se impôs e 
venceu a escravista.” (IANNI, Idem. p. 165).    

 

Este colapso, ou o momento histórico de transição de relações de 

produção mais aderentes à definição de capitalismo, denota uma dificuldade na 

compreensão dessas formações. Por isso propomos dividir o processo de 

constituição da FESCP em dois tempos articulados do passado ao presente: o 

período em que a produção em si não conformava relações sociais de trabalho 

capitalistas, isto é, a esfera da produção não era capitalista, mas a circulação 

sim, através do capitalismo mercantil europeu (DOWBOR, Idem) e o período 

em que as relações de produção e circulação são ambas e simultaneamente 
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capitalistas e dominantes (MEILLASSOUX, Idem). Do elo entre este passado e 

este presente, uma passagem em especial marca o destino das FESCP, a 

passagem particular dessas sociedades do trabalho não assalariado para o 

trabalho assalariado, acompanhada por inúmeras contradições. E, apesar de 

Garavaglia utilizar o conceito de modo de produção ao invés de formação 

social, é pertinente sua análise ao demonstrar que, 

 

“Estas dos caras de la moneda de nuestra realidad histórica 
colonial deberán tenerse siempre presente para evitar falsos 
circulismos; es decir, nos encontramos frente a un hecho clave: 
la relacion colonial, o sea el sometimiento político-económico 

de un espacio sobre outro; ahora bién, esta relación de 
dominación se impone sobre un espacio donde la 
estructuración particular de una cantidad de factores (el 
número de hombres, los produtos específicos de la región, las 
condiciones climáticas, la permanência o no de tradiciones 
productivas anteriores, etc.) hará que la evolución posterior de 
esse modo de producción se caracterice de una forma 
determinada” (GARAVAGLIA, Idem. p. 10).31  

 

De fato, para se bem compreender a coligação da urdidura dos fatos 

entre a passagem da economia colonial para a economia primário-exportadora 

e entender a especificidade da constituição do capitalismo dependente na 

periferia colonial latino americana, é necessário enveredar na explicação da 

organização da extração e apropriação do excedente econômico colonial. A 

partir dessa explicação e sua conexão com as esferas da produção, circulação 

e forças produtivas poderemos ter a base para compreender as contradições 

próprias destas economias.  

Neste sentido, conforme indica Fernando Henrique Cardoso,  

 

“A utilidade e a significação teórica da noção de dependência, 
tal como a concebemos, reside precisamente [...]: na 
recuperação a nível concreto, isto é, permeado pelas 
mediações políticas (inclusive o Estado Nacional) e sociais (de 
acordo com a formação histórica das classes sociais em cada 

                                                             
31

 “Estas duas faces da moeda de nossa realidade histórica colonial deve estar sempre 
presente para evitar certos círculos viciosos, isto é, nos encontramos diante de um fato chave: 
a relação colonial, ou seja, a submissão político-econômica de um espaço sobre outro; pois 
bem, está relação de dominação se impõe sobre um espaço no qual a estruturação particular 
de uma quantidade de fatores (o número de homens, os produtos específicos da região, as 
condições climáticas, a permanência ou não de tradições produtivas anteriores etc.) fará com 
que a evolução posterior deste modo de produção se caracterize de uma forma determinada.” 
(tradução nossa).    
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situação de dependência), da pugna de interesses por 
intermédio da qual se vai impondo o capitalismo ou a ele se 
vão impondo forças sociais por ele mesmo criadas” 
(CARDOSO, 1971, p. 30). 

 
Primeiramente conceber essa organização como própria do nascimento 

do capitalismo e, portanto, própria de uma totalidade maior do que ela e feita 

para ela32. Fernando Novais (Idem) expõe este dilema. A economia colonial fez 

parte de uma transição e como tal ainda apresenta sérios obstáculos à 

manutenção da burguesia nascente, a qual teve que utilizar mecanismos 

extraeconômicos característicos da acumulação primitiva amparada no 

Absolutismo, no sistema colonial, no tráfico de escravos e no monopólio. Sendo 

parte deste todo, a economia colonial não podia ser de outra forma caso 

contrário seria contraproducente ao seu momento histórico. Organiza-se um 

complexo de produção e apropriação de excedente que marcará o futuro 

destas sociedades e será também a base de uma desigualdade fundamental 

em nível internacional. Portanto, para produzir uma economia social que 

pudesse auferir-lhe lucro e manter a expansão da burguesia nascente e o 

controle do Estado, a Europa teve que lidar com certas precauções como, por 

exemplo, cuidar para que a propriedade da terra não permitisse uma maior 

rentabilidade do trabalho de subsistência, inerente à pequena propriedade.  Se 

isso acontecesse a empresa agrícola e mineira se veria fadada a concorrer 

com a rentabilidade da pequena propriedade e teria que pagar salários mais 

altos, o que seria contraproducente, pois não iria auferir superlucro. De modo 

que o latifúndio e o trabalho compulsório foram mais rentáveis para tal empresa 

e momento históricos.  

Está explicação está também em Cardoso de Melo (1975): 

                                                             
32

 Fernando Novais expõe este dilema. A economia colonial fez parte de uma transição e como 
tal ainda apresenta sérios obstáculos à manutenção da burguesia nascente, a qual teve que 
utilizar mecanismos extraeconômicos característicos da acumulação primitiva amparada no 
Absolutismo, no sistema colonial, no tráfico de escravos e no monopólio. Em sendo parte deste 
todo, a economia colonial não podia ser de outra forma como foi, caso contrário seria 
contraproducente ao seu momento histórico. Para produzir uma economia social que pudesse 
auferir-lhe lucro e manter a expansão da burguesia nascente e o controle do Estado, a Europa 
teve que lidar com certas precauções como, por exemplo cuidar para que a propriedade da 
terra não permitisse uma maior rentabilidade do trabalho de subsistência, inerente à pequena 
propriedade.  Se isso acontecesse a empresa agrícola e mineira se veria fadada a concorrer 
com a rentabilidade da pequena propriedade e teria que pagar salários mais altos, o que seria 
contraproducente, pois não iria auferir superlucro. De modo que o latifúndio e o trabalho 
compulsório foram mais rentáveis para tal empresa e momento históricos. Está explicação está 
também em João Manuel Cardoso de Melo (1975).  



58 
 

 

“Em suma, o tipo de desenvolvimento das forças produtivas e 
as correspondentes relações sociais de produção são 
instauradas pelo capital comercial em seu proveito. De outro 
lado, não se pode perder de vista o caráter subordinado das 
contradições internas das economias e sociedade coloniais e o 
caráter determinante, para seu movimento, das contradições 
que não se definem no seu espaço, mas no das economias 
metropolitanas, e mais especificamente no espaço das 
relações entre uma e outras. Em última análise, e o movimento 
próprio da economia colonial foi-lhe retirado pela 
impossibilidade acumular autonomamente ao se estabelecer a 
apropriação e o controle do excedente pela burguesia 
comercial metropolitana.” (MELO, 1975, p.32).   

 

De forma teórica estas contradições tomam forma na análise do grau de 

correspondência das relações de produção com o nível das forças produtivas, 

as quais foram produto de um todo, como veremos mais adiante no capítulo 

terceiro. 

 

2.3. A FALSA DUALIDADE DAS FORMAÇÕES ECONÔMICO- SOCIAIS DO 

CAPITALISMO PERIFÉRICO 

 

As FECP podem ser observadas tanto pelo lado da acumulação primitiva 

que ocorre em seu interior, quanto pelo lado da desarticulação relativa das 

forças produtivas em relação às relações sociais. No primeiro caso, trata-se da 

exploração e interligação socioeconômica entre as áreas capitalistas e as áreas 

não capitalistas. Segundo Claude Meillassoux (1976), um dos tipos de 

interação orgânica que desta coexistência se exala, é o fornecimento de mão-

de-obra barata. Justificam-se assim as investidas econômicas coloniais 

imperialistas. No segundo caso trata-se da lógica da acumulação capitalista 

operacionalizada por relações de produção capitalista, mas cuja 

correspondência com o desenvolvimento das forças produtivas fora 

desarticulado por uma inserção particular dessas relações de produção no 

capitalismo mundial. Quer dizer, a passagem da economia colonial para a 

economia capitalista, isto é, do trabalho não assalariado (servil, escravo) para o 

trabalho assalariado, fora posta em movimento em uma estrutura na qual a 

mão de obra liberada não tinha apoio da indústria articulada, apenas tinha 
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majoritariamente o setor doméstico ou os setores comerciais ligados aos 

setores primários de exportação.  

Nesta seção, foca-se a face “dual” do subdesenvolvimento, isto é, a 

exploração do modo de produção doméstico das zonas rurais pelos setores 

capitalistas33. Ou seja, parte do sistema de reprodução do setor capitalista, 

como por exemplo, a mão de obra, é viabilizada pela existência do modo de 

produção doméstico rural.  Uma das razões mais fortes para a existência 

destes setores é a decorrente do vácuo econômico que se formou em 

determinadas regiões, ligado aos ciclos econômicos exportadores. Como 

salienta Rodolfo Stavenhagem,  “Cada uno de ellos respondia, en su momento, 

a la demanda extranjera. Y cada uno de ellos dejó, al terminar, una economía 

estancada, subdesarrollada, atrasada, y una estrutura social arcaica.” 

(STAVENHAGEN, 1981)34.  

Ao lado da razão de existência destes setores estão presentes os 

motivos e mecanismos de sua preservação. Samir Amin explica que um padrão 

de acumulação capitalista, socialmente organizado de fora do espaço 

econômico em questão, resulta em que o capitalismo não tende a ser 

exclusivo, isto é, não tende a que os investimentos aprofundem os setores de 

produção para o mercado, através da difusão do progresso técnico para as 

zonas atrasadas que entram em contato com as forças econômicas 

capitalistas. Este é o caso das FESCP. Isto porque, ainda segundo Amin, os 

investimentos enfrentam obstáculos de propagação, advindos de deformações 

na constituição das forças produtivas. Para o autor, a reprodução “pura” não “é 

possível sem um meio ambiente não capitalista”, dado que o mercado, 

“inexistente à partida”, “é capaz de ser criado pelo próprio investimento”. Esta 

pureza é observável apenas nos países centrais, nos quais a “tendência do 

modo de produção capitalista é a de tornar-se exclusiva, pois fundada no 

mercado interno” (AMIN, 1976, p. 146). Por isso, na formação capitalista 

periférica, o modo de produção capitalista é dominante, mas não é exclusivo. 

                                                             
33

 O segundo caso para interpretar as FESCP, qual seja a desarticulação das forças produtivas 
em relação às relações sociais de produção será retomada no terceiro capítulo.  
34

 “Cada um deles correspondia, no seu momento, a demanda estrangeira. E cada um deles 
deixou, ao acabar, uma economia estagnada, subdesenvolvida, atrasada e uma estrutura 
social arcaica.” (tradução nossa). 
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Por sua vez, Meillassoux aborda a questão sob o ponto de vista da 

exploração posta em movimento pela dinâmica dos setores capitalistas, 

principalmente aqueles atrelados ao imperialismo. Segundo o autor, a 

reprodução da força de trabalho e sua exploração se dão sob o modo de 

produção doméstico, organizado nos setores rurais. Um dos motivos principais 

da preservação desta condição, afirma, é a questão da formação do valor da 

mão de obra. O autor explica que é necessário outro princípio do que os da lei 

da oferta e da procura para explicar os baixos salários prevalecentes nos 

países periféricos, que são um dos pilares das estratégias imperialistas. Por 

isso corrige os raciocínios de Palloix e Amin sobre as bases da troca desigual: 

 

“Enfim, se a argumentação de Amim só diz respeito aos 
setores industriais em que a produtividade é idêntica a dos 
países desenvolvidos (para produtividade igual), ela reduz-se à 
constatação banal do fato de que, sendo os operários mais mal 
pagos na periferia, as sociedades estranageiras – admitindo 
que não empregam pessoal importado – podem evidentemente 
repatriar lucros mais avultados. Mas o que Amim não explica, e 
que é a chave do problema, são as condições particulares da 
produção dos elementos da reprodução da força de trabalho 
que permitem praticar esses baixos salários, ao passo que a 
produtividade no setor agrícola de produção de subsistências é 
mais baixa que nos países desenvolvidos – e isto ao encontro 
da sua hipótese. Ou , por outras palavras, quais são as 
condições da sobreexploração do trabalho nos países 
colonizados?” (Idem. Idem. p. 152).   

 

E continua: 

 

“Nem Palloix nem Amin consideram o subdesenvolvimento 
como resultando também e desde logo, de uma transferência 
entre setores econômicos funcionando com base em relações 
de produção diferentes. O seu raciocínio explica a transferência 
de lucro, mas não a maneira como ele é realizado. Acrescenta-
se a isto a incapacidade destas teorias para explicar o duplo 
paradoxo da economia agrícola nos países explorados 
colonialmente.”. (Idem, p. 153-4).   

 

O duplo paradoxo ao qual o autor se remete é o fato dos preços dos 

produtos agrícolas na periferia serem baixos em relação ao tempo de trabalho 

e produtividade neles encarnados, bem como também são mais baixos os 

salários e o fato dos capitais serem investidos nestes setores de baixa 

produtividade, pois os lucros daí decorrentes são maiores:  
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“Ora a agricultura alimentar nos países subdesenvolvidos é 
pelo contrário um setor quase completamente abandonado até 
agora pelo capitalismo. Estes dois paradoxos esclarecem-se na 
perspectiva de uma reconsideração das teorias dos salários e 
da acumulação primitiva. Sabe-se que, nos países 
subdesenvolvidos, a agricultura alimentar permanece quase 
inteiramente fora da esfera da produção do capitalismo, ficando 
direta ou indiretamente em relação com a economia de 
mercado pelo fornecimento de mão-de-obra alimentada no 
setor doméstico, ou por intermédio de produtos de exportação 
produzidos por cultivadores alimentados com as suas próprias 
colheitas. Esta economia alimentar pertence portanto à esfera 
da circulação do capitalismo, na medida em que o aprovisiona 

em termos de força de trabalho e de produtos, enquanto 
permanece fora da esfera da produção capitalista dado que o 

capital não investe nela e as relações de produção são de tipo 
doméstico e não capitalista. (Idem. Idem. p. 156).  

 

Ele continua: 

 

“As relações entre os dois setores, capitalista e doméstico, não 
podem ser consideradas como relações entre dois ramos do 
capitalismo como basta fazer para explicar a troca desigual: a 
relação estabelece-se entre setores onde dominam relações de 
produção diferentes. É por intermédio das relações orgânicas 
que estabelece entre economias capitalistas e domésticas que 
o imperialismo põe em cena os meios de reprodução de uma 
força de trabalho barata em proveito do capital; processo de 
reprodução que é, na fase atual, a causa essencial do 
subdesenvolvimento e simultaneamente da prosperidade do 
setor capitalista.” (Idem. Idem).  

 

A formação dos salários na periferia, portanto, parece ser o elo principal 

da preservação dos setores rurais explorados pelas relações que se 

estabelecem com a dinâmica urbana capitalista. Ou seja, o processo de 

acumulação capitalista na periferia tem, como pedra angular, de um lado a 

concentração de terra que impulsiona a capacidade para importar e, de outro, a 

massa rural familiar e que provê, tanto o setor exportador quanto o setor 

urbano, de mão de obra e alimentos abaixo do valor.  

Vemos, mais uma vez, a separação do ciclo produção/circulação, 

característica da formação social periférica, mas agora em nível nacional. 

Segundo o sociólogo mexicano Rodolfo Stavenhagem (1981), temos o 

“colonialismo interno”. Sobre este ponto e sobre a importância dos setores 

rurais atrasados, na acumulação capitalista de tipo periférico, Chico Oliveira 
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mostra, em sua análise sobre o Brasil em particular, que o período 

desenvolvimentista, ou seja, o período de industrialização e consolidação do 

capitalismo no Brasil fora sustentado pela exploração destas áreas, ao permitir 

a reprodução da força de trabalho mediante elevada taxa de exploração 

fornecendo os excedentes internos para a acumulação. Como consequência, 

segundo o autor, por um período de 25 anos o salário real praticamente não se 

alterou, ao passo que o crescimento e a produção industrial elevaram-se 

228,5%, entre 1949 e 1964, de um índice de 100 para 328,5 (OLIVEIRA. 1972. 

p. 46).   

Na Crítica à Razão Dualista o autor arranja seus argumentos em torno 

da seguinte percepção: 

  

“O conceito, tomado de Marx, ao descrever o processo de 
expropriação do campesinato como uma das condições prévias 
para a acumulação capitalista, deve ser, para nossos fins, 
redefinido: em primeiro lugar, trata-se de um processo em que 
não se expropria a propriedade – isso também se deu em larga 
escala na passagem da agricultura chamada de subsistência 
para a agricultura comercial de exportação – mas se apropria o 
excedente que se forma pela posse transitória da terra. Em 
segundo lugar, a acumulação primitiva não se dá apenas na 
gênese do capitalismo: sob certas condições específicas 
principalmente quando esse capitalismo cresce por elaboração 
de periferias, a acumulação primitiva é estrutural e não apenas 
genética. Assim, tanto na abertura de fronteiras ‘externas’ 
como ‘internas’, o processo é idêntico: o trabalhador rural ou o 
morador ocupa a terra, desmata, destoca e cultiva as lavouras 
temporárias chamadas de ‘subsistência’, nesse processo, ele 
prepara a terra para as lavouras permanentes ou para a 
formação de pastagens, que não são dele, mas do proprietário. 
Há, portanto, uma transferência de ‘trabalho morto’, de 
acumulação, para o valor das culturas ou atividades do 
proprietário ao passo que a subtração de valor que se opera 
para o produtor direto reflete-se no preço dos produtos de sua 
lavoura, rebaixando-os. Esse mecanismo é o responsável tanto 
pelo fato de que a maioria dos gêneros alimentícios vegetais 
(tais como arroz, feijão, milho) que abastecem os grandes 
mercados urbanos provenham de zonas de ocupação recente, 
como pelo fato de que a permanente baixa cotação deles tenha 
contribuído para o processo de acumulação nas cidades; os 
dois fenômenos são, no fundo, uma unidade” (OLIVEIRA, 
Idem. pp. 16-17).   

 

O modo de organização das relações de produção rurais dos não 

proprietários conduz à possibilidade de acumulação nos centros urbanos ao 
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possibilitar que parte do valor do salário seja subtraída. Por outro lado, através 

da migração fornece o exército de reserva e com ele a exploração de tipos de 

trabalho urbano relacionados aos serviços, como a exploração na construção 

civil tanto do ponto de vista do empregado nela, quanto do ponto de vista do 

indivíduo que acaba construindo sua própria casa, fato que reduz o valor do 

custo habitacional e, portanto, dos salários favorecendo a acumulação (Idem. 

Idem. p. 31). Por isso, Francisco de Oliveira reitera que o tal aclamado inchaço 

do setor terciário nos países subdesenvolvidos, na realidade é um movimento 

normal da acumulação em voga que funciona como dimensão para absorver a 

mão de obra, ou melhor, para aproveitar a possibilidade lucrativa de explorá-la. 

Opera nesse nível uma transferência de valor, possibilitando a acumulação nos 

setores produtivos capitalistas (Idem. Idem. p. 27). Desta forma, a acumulação 

capitalista periférica faz da acumulação primitiva um elemento estrutural dela 

mesma, processo inerente à própria acumulação de capital. 

Flutuando sob este contexto estrutural, a acumulação e industrialização 

que se observa durante o processo de substituição de importações desenrolou-

se de modo a formar um complexo passível de alimentar-se a partir de um 

quadro de concentração de renda35. Este quadro e a acumulação que o 

acompanhava compreendia todo um complexo de sistema de preços, 

monopólios, padrão de consumo e concentração de renda que engendrava um 

padrão de acumulação endógeno, mas extremamente desigual e ainda 

dependente. Chico Oliveira resume o dilema: “Subdesenvolvimento é um 

sistema que se move entre sua capacidade de produzir um excedente que é 

apropriado pelo exterior e sua capacidade de absorver internamente de modo 

produtivo a outra parte do excedente que gera” (Idem. Idem. p. 09). 

Com a imersão do capital produtivo estrangeiro na economia brasileira a 

partir da década de 60, a acumulação primitiva e a relação entre salário-

real/produtividade já começava a esboçar-se precária devido às modificações 

da composição do valor referente à reprodução da força de trabalho urbana, 

um processo que Oliveira denominou de “desruralização do custo de 

reprodução da força de trabalho”, impulsionada pelas mudanças no padrão de 

                                                             
35

 “Conforme a hipótese formulada anteriormente, o mercado para os produtos industriais dos 
novos ramos assentava-se exatamente numa distribuição extremamente desigualitária da 
renda, a qual estava muito longe de constituir-se em obstáculo ao crescimento, como supõe 
Furtado e todos os seguidores do dual-estruturalismo cepalino” (OLIVEIRA, p. 62).  
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consumo ocasionadas da imersão do capital produtivo estrangeiro. A marca da 

década de 60 foi a inflação seguida da deterioração dos termos de troca 

agrícolas em relação à indústria. Apesar desta precariedade, entretanto, a 

realidade continua a afigurar-se pela exploração dos trabalhadores urbanos e 

rurais e por um padrão de acumulação que se alimenta da concentração de 

renda. Como explica Oliveira neste quadro de elevação da exploração, 

elevação da oferta de mão de obra e estagnação salarial o sistema encontra 

limites se a poupança não penetrar na acumulação real. Por um lado começa 

então a economia real a competir com o mercado financeiro para sustentar os 

níveis de acumulação, por outro, não há transferência de poupança do 

departamento II para o departamento I e o processo de acumulação fica 

circunscrito à capacidade para importar bens de capital, dependendo mais das 

exportações.  

O autor conclui que é mais preocupante a combinação do crescimento 

voltado para “fora”, que alimenta os setores tradicionais, a concentração da 

renda e a especulação bursátil, do que foram no passado o estrangulamento 

do setor externo e a debilidade da poupança. A exclusão é para ele elemento 

vital do dinamismo capitalista no Brasil. 

Stavenhagem também irá apontar para a redução do circuito de 

realização interna do capital nos países subdesenvolvidos e enfatizar que o 

mercado interno não é a força motriz da burguesia latino-americana, ao mesmo 

tempo em que se observam, nestes países, interesses conjugados entre os 

capitalistas industriais, financeiros e latifundiários. Analogamente afirma que a 

aliança campesino-operária é inviabilizada pelas contradições do 

desenvolvimento urbano baseado no “colonialismo interno”. Os setores ditos 

atrasados são “economia abertas de subsistência”, que interagem com o setor 

moderno formando um único processo e unidade, sem dualismo. A crença, 

portanto, com base na tese dualista, de que a difusão das forças econômicas 

dos setores modernos para os atrasados bastaria para solucionar o 

subdesenvolvimento, é equivocada. Na realidade a difusão da modernidade 

(padrões de consumo, máquinas, monetarização etc.) para os setores 

subdesenvolvidos nada mais significa do que uma ‘cultura da pobreza’ sem 

desenvolvimento, uma proletarização rural (êxodo rural) e descapitalização 

destas áreas, principalmente devido ao fluxo migratório. 
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Em suma, fechamos está seção com uma citação de Stavenhagem: 

 

“En realidade, la tesis correcta sería: el progresso de las áreas 
modernas e industriales de América Latina se hace a costa de 
las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales. En otras 
palavras, la canalización de capital, matérias primas, géneros 
alimenticios y mano de obra proveniente de las zonas 
’atrasadas’ permite el rápido desarrollo de los ‘polos de 
crecimiento’ y condena a las zonas provedoras al mayor 
estancamento y al subdesarrollo. La relación de intercambio 
entre los centros urbanos modernos y las zonas rurales 
atrasadas es desfavorable a éstas, como lo es para los países 
subdesarrollados en su conjunto la relación de intercambio 
entre ellos y los países desarrollados” (SATAVENHAGEM, 
1981,p. 4 )36.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 Na realidade, a tese correta seria: o progresso das áreas modernas e industriais da América 
Latina se faz as custas das zonas atrasadas, arcaicas e tradicionais. Em outras palavras, a 
canalização de capital, matérias primas, gêneros alimentícios e mão de obra proveniente das 
zonas atrasadas permite o rápido desenvolvimento dos polos de crescimento e condena as 
zonas fornecedoras  a maior estagnação e subdesenvolvimento. A relação de troca entre os 
centro urbanos modernos e as zonas rurais atrasadas é desfavorável a estas últimas, como o é 
para os países subdesenvolvidos em seu conjunto a relação de troca entre eles e os países 
desenvolvidos.” (tradução nossa).  
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CAPÍTULO 3 

AS FORMAÇÕES ECONÔMICO-SOCIAIS CAPITALISTAS PERIFÉRICAS 

NA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

De acordo com a tradição cepalina, as contradições37 embrionárias das 

FESCP localizam-se em cinco características basilares: (i) no desenvolvimento 

particular das forças produtivas correspondente a relações de produção sociais 

escravistas38; (ii) em uma organização social na qual as relações de produção 

eram extrovertidas, isto é, seu ciclo econômico-social, a circulação que encarna 

as transformações do capital (a mercadoria colonial era valor) era completada 

fora de seu espaço social; (iii) nos desequilíbrios decorrentes dos dois 

processos anteriores ao nível das forças produtivas e o caráter exógeno da 

acumulação (iv) o problema da força de trabalho assalariado e sua 

correspondência ao nível das forças produtivas oriundas das três contradições 

anteriores; (v) especialização em produtos primários como forma de erigir o 

valor da moeda nacional. A estas contradições, podemos incluir duas mais: (vi) 

                                                             
37

 Aqui estamos aludindo ao período anterior ao processo de substituição de importações por 
meio do qual se desloca o centro dinâmico da economia, do setor externo para o mercado 
interno, como explicado por Celso Furtado e Maria da Conceição Tavares (1972). Entretanto, 
este processo, tentando superar estas contradições, acaba gerando novas, mas que no fundo 
são historicamente as mesmas. Ademais, no processo de substituição de importações, como 
veremos, o capital estrangeiro e as empresas monopolistas aparecem na América Latina como 
uma “forma de capital” (aqui fazemos analogia com o capital financeiro – capital comercial – 
capital produtivo) que engendra a industrialização, ao mesmo tempo que impõem ao processo 
de acumulação latino americana um novo caráter de dependência e de extração de excedente 
econômico. Veremos mais adiante que esse nascedouro do capitalismo periférico implica 
algumas tendências, as quais foram estudadas pelos cepalinos e que Bielschowsky (2000, p. 
19) classifica em quatro. A saber, as tendências ao desemprego, à deterioração nos termos de 
intercâmbio, ao desequilíbrio externo e à inflação.  
38

 Para fins de exemplo, o Brasil será o objeto de nossa análise. A analogia pode ser feita para 
outros países da América Latina, pois o teor principal da contradição é exatamente que as 
relações de produção subordinadas não são capitalistas na esfera da produção, sendo apenas 
no da circulação. A não identidade é o que gera a contradição entre essas relações sociais e 
as forçar produtivas que acabam, devido à própria definição de Formação Social, por serem 
duplamente determinadas por dois modos de produção. Por isso é importante ressaltar as 
implicações reais ao fato de se determinar com exatidão teórica o caráter do modo social de 
produção prevalecente nas sociedades periféricas coloniais. Embora a extroversão da 
economia tenha certa autonomia explicativa para gerar por si desequilíbrio das forças 
produtivas que as relações sociais capitalistas (após a abolição da escravidão) encontrarão, o 
modo de produção subordinado também contribuí para este desequilíbrio e isto é relevante. 
Note-se que o âmago das contradições que enfrentamos até hoje está no fato histórico de 
nossa formação social-econômica, diferentemente do centro, não corresponder a uma 
constituição capitalista dominante e exclusiva, como muito bem salienta Samir Amin.   
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na dependência ao capital estrangeiro, a “quarta forma de capital” própria do 

desenvolvimento periférico; (vii) no capital estrangeiro e sua estrutura 

monopólica-oligopólica.   

Além destas contradições embrionárias que determinaram a 

configuração da reprodução do capitalismo periférico, há ainda outra forma de 

contradição, que é o processo de acumulação primitiva que ocorre no interior 

destas formações (Brasil, principalmente) com a sobre-exploração do trabalho 

do imigrante submetido ao regime do colonato, sob a égide financiada pelo 

Estado. Assim, como durante a vigência e superação pelo processo de 

substituição de importações, conforme identificado por Francisco de Oliveira, 

em crítica à razão dualista (1972), bem como no atual período neoliberal em 

que a acumulação primitiva continua a se processar no âmbito da negação do 

pacto social (HARVEY, 1992; 2003). Com efeito, apesar de estarmos dividindo 

em dois âmbitos a formação social periférica, é importante reter que ambos 

conformam uma unidade ou totalidade. Por falta de espaço para uma 

dissertação de mestrado não iremos nos aprofundar nestas útlimas 

contradições, mas sim nas enumeradas acima.  

  

3.1. CONTRADIÇÕES HISTÓRICO-ESTRUTURAIS DO PROCESSO DE 

REPRODUÇÃO DO CAPITALISMO PERIFÉRICO (1) 

 

O fato de que as FECP constituem-se duplamente pela dominância do 

modo de produção capitalista, nos termos tratados anteriormente, e por um 

modo de produção que lhe é subordinado, até meados do século XIX, impõe a 

estas sociedades um duplo caráter que se reflete na “deformação” do que é 

mais característico no modo de produção capitalista, a correlação entre as 

relações sociais e o nível e desenvolvimento das forças produtivas. Na “Miséria 

da filosofia” (1847) e em “Contribuição à crítica da economia política” (1859), 

Marx expõe claramente o teor da correlação histórico-determinada necessária 

das relações sociais e das forças produtivas que lhe correspondem, as 

primeiras dando sentido as segundas dentro de um modo de produção: 

 

“O trabalho se organiza e se divide diferentemente conforme os 
instrumentos de que dispõe. O moinho manual supõe uma 
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divisão distinta daquela requerida pelo moinho a vapor. 
Portanto, é chocar-se contra a história querer começar pela 
divisão do trabalho em geral para, depois, chegar a um 
instrumento específico de produção, as máquinas. As 
máquinas, assim como o boi que puxa o arado, não são uma 
categoria econômica. Elas são apenas uma força produtiva. A 
fábrica moderna, fundada, na utilização de máquinas, é uma 
relação social de produção, uma categoria econômica. [...] As 
categorias econômicas são expressões teóricas, abstratas das 
relações sociais de produção. [...] As relações sociais estão 
intimamente ligadas às forças produtivas” (MARX, 2009, pp. 
149;125)  

 

E, em Contribuição, 

 

“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-
me de guia para meus estudos, pode ser formulado, 
resumidamente, assim: na produção social da própria 
existência, os homens entram em relações determinadas, 
necessárias, independentes de sua vontade, essas relações de 
produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento das forças produtivas materiais” (MARX, 
2008, p. 47).  

 

Diante destas constatações de Marx pode-se inferir que para as FESCP 

a correlação entre relações de produção e forças produtivas aparece 

particularmente distorcida na periferia, se comparadas em relação às do centro. 

Como vimos pelas citações, toda relação social de produção equivale 

historicamente a um nível das forças produtivas correspondentes e, por isso, 

coerente com esta relação social. Isto porque o processo de trabalho e a forma 

de alienação de seu produto, mediante relações de produção específicas, 

operacionalizam uma determinada necessidade, do ponto de vista da 

articulação que esta relação de produção impõe à natureza da dinâmica dos 

vários momentos econômicos da vida social, como a produção, a distribuição, a 

troca, a circulação e o consumo. Paralelamente a este processo, a 

correspondência entre relação social/forças produtivas reproduz-se de forma 

endógena até o ponto limite que abriria novamente as possibilidades de uma 

nova combinação ou modo de produção.  

No Brasil, as relações de produção escravistas iriam determinar uma 

correspondência ao nível das forças produtivas. Barry Hindess e Paul Q. Hirst 

em Modos de Produção Pré-Capitalista (1976) mostram como se dá esta 
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correlação nas relações de produção escravistas. Apesar de estes autores 

avaliarem que o Modo de Produção Escravista (MPE) pode existir sem 

interação com outro Modo de Produção - ou seja, a instituição da escravidão e 

a negação do status de ‘consumidor’ do produtor direto não inviabilizariam sua 

reprodução autocontida – não negam o fato histórico de que cada Modo de 

Produção sempre esteve acompanhado por outro (Idem. Idem. pp. 175-6). 

Vejamos como estes autores expõem a problemática da correlação entre a 

relação de produção e as forças produtivas para o MPE.  

Em primeiro lugar, a escravidão como MP (Modo de Produção) deve 

existir como instituição jurídica sob a qual se reproduz a base econômica da 

sociedade. Ou seja, as articulações entre a apropriação, distribuição e 

circulação do produto do trabalho deve ter o trabalho escravo como pedra 

angular da vida material em sociedade (Idem. Idem. p. 127; 149). 

Indubitavelmente este era o caso do Brasil até meados do século XIX. O 

escravo só existe em relação ao senhor, mas este deve ter a contrapartida para 

que o escravo sirva como peça econômica, isto é, deve possuir os meios de 

produção que integram o escravo em sua posição. Esta posição é totalmente 

dependente, já que o escravo não possui nem a propriedade de sua força de 

trabalho, não podendo vendê-la, sendo ele em si, a mercadoria, nem a 

propriedade de parte do produto do seu trabalho, que seria o salário ou 

trabalho necessário (Idem. Idem. p. 153). Tal posição confere ao escravo o 

estatuto similar ao capital fixo.   

No artigo “O conceito de modo de produção e a pesquisa histórica”, 

Jacob Gorender critica que alguns autores insistem em confundir o escravo 

com o capital fixo (maquinário) ou com capital variável (salário). (GORENDER. 

Idem. pp. 186-8). Regina Gadelha, por sua vez, chama a atenção para o fato 

de não ser o escravo, em tanto que força de trabalho concreta, capital fixo. “O 

escravo fornece, na realidade, um produto excedente, à custa de seu sobre 

trabalho, que seria o lucro do escravista”, escreve. (GADELHA, 1982. p. 107, 

n.14). “Bem semovente”, conforme consta da contabilidade do século XIX, nos 

anos 1880, esclarece, “sob a influência das novas relações de mercado, o valor 

do escravo seria aumentado, representando verdadeiro capital fixo em uso, 

para seus donos, sobre o qual banqueiros e prestamistas aceitavam garantias 

hipotecárias.” (Idem. Idem. p. 83).  
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Com efeito, as forças produtivas desta sociedade em que as relações de 

produção são escravistas irão configurar-se a partir da contradição do escravo 

como forma de propriedade (como valor em circulação e que tem, tal qual uma 

máquina, depreciação) e do escravo como produtor direto (como produtor de 

valor em alguma atividade definida). De modo que isto implica o fornecimento 

do escravo, portanto o tráfico, já que o escravo não é produzido, mas 

deslocado de sua sociedade, e isto implica, para que ele seja peça econômica, 

a venda do produto de “seu” trabalho, portanto trocas mercantis.  

Ao mesmo tempo, esta contradição somente pode existir como tal, 

mediante a grande propriedade da terra e uma forma de expansão das 

atividades horizontalizada, isto é, expansão mediante absorção de novas terras 

e novos escravos. Esta forma particular de capital fixo, o escravo, é produtiva 

se em grande quantidade e se baixo ferrenha exploração em torno de uma 

única atividade específica, a monocultora. O senhor, ao contrário do capitalista 

que paga a força de trabalho depois que este se efetiva em mais-valia, adianta 

toda potência produtiva do trabalho escravo na forma de seu preço, resultando 

em que este capital humano somente seja vantajoso sob as condições antes 

mencionadas. As forças produtivas configurar-se-ão na sombra destas 

condições, pois o escravismo inibe a divisão de trabalho dentro do processo 

interno de produção (HINDESS&HIRST, 1976, p. 175-6).   

No caso do MPE Colonial o ciclo das relações de produção se fechava 

através do capital mercantil europeu. Segundo a interpretação de Hindess e 

Hirst, de duas formas a produção separava-se da circulação - mediante a 

relação de produção em si e mediante a não conexão doméstica do produto 

mercantil do trabalho escravo com os demais setores de atividade econômica. 

Estes setores, entretanto, lhe eram adjacentes e subordinados, como o setor 

de subsistência, o setor de comércio, agropecuária, transportes etc. Olhando o 

MPE Colonial somente pelas relações de produção e seu efeito sob as forças 

produtivas, devido ao caráter escravista, agrícola e monocultor, Hindess e Hirst 

deduzem que “Os problemas decorrem de uma desproporção entre setores da 

economia escravista mais do que de uma desproporção entre produção e 

consumo”. (Idem. Idem. p. 175).  

Temos aqui, portanto, a primeira contradição embrionária da formação 

periférica, resultante da correspondência das forças produtivas com as 
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relações de produção escravistas sob o domínio do capitalismo mercantil e 

posteriormente, na economia agroexportadora, sob o domínio do capitalismo 

industrial. Por outro lado, na estrutura colonial e agroexportadora a realização 

da produção não implicava na presença do mercado interno, ficando este 

sujeito aos impulsos do comércio exterior, cuja base era a DIT adstrita a 

produtos coloniais e depois à Revolução Industrial. A alienação dos produtos 

do trabalho do setor exportador não estava inserida em um contexto de 

distribuição, troca e circulação socialmente determinado no interior da 

“comunidade”, mas sim fora dela.  

As consequências dessa dinâmica exógena para o desenvolvimento das 

forças produtivas, somadas à herança histórica das relações de produção 

escravista que inibem este mesmo desenvolvimento determinarão certas 

“aparências” (AMIN, 1975) ou “tendências” (CEPAL) imediatas, no que tange à 

reprodução ampliada, como a heterogeneidade estrutural e a dependência, e o 

desequilíbrio dos fatores de produção. Daí decorre problemas para a absorção 

da mão-de-obra no quadro do nível existente das forças produtivas e do setor 

externo, como atividade dinâmica do sistema, provocando desequilíbrio 

externo, inflação, desemprego etc39. 

Durante a expansão das economias agrário-exportadoras de meados do 

século XIX, já sob um período de transição para o trabalho assalariado, as 

heranças do período colonial pesarão imensamente. Por isso a economia 

agroexportadora engendrará uma dinâmica de crescimento do mercado interno 

ainda dependente da demanda externa e da capacidade para importar, fruto de 

modo de reprodução econômica em que não se realizou o desenvolvimento 

das forças produtivas, condescendente com a transição de uma economia 

tipicamente capitalista. Assim, passamos agora a ver as contradições neste 

contexto do século XIX e XX. 40     

                                                             
39

 As aparências a que se refere Samir Amin em “La acumulación en escala mundial” (1975) 
são três: a desigualdade setorial de produtividade, a desarticulação do sistema econômico e a 
dominação estrangeira. Acerca das “tendências” ver Oswaldo Sunkel “A inflação Chilena: um 
enfoque heterodoxo” (1958), Juan F. Noyola Vásquez “Inflação e desenvolvimento econômico 
no Chile e no México” (1957), Aníbal Pinto “Na tureza e implicações da ‘heterogeneidade 
estrutural’ da América Latina” (1970) e Celso Furtado “Formação Econômica do Brasil”.   
40

 Estamos tratando, pois, de contradições históricas que determinam os desafios futuros das 
FESCP. Portanto, aqui estamos tentando enfatizar a herança histórica e o caráter cumulativo 
de um processo de desenvolvimento problemático que se estende sim até os dias atuais.   
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A formação do capitalismo nos países periféricos diferencia-se da 

formação do capitalismo no centro. Esta diferença nasce exatamente do papel 

que os primeiros tiveram na formação do capitalismo do centro, ou seja, apesar 

de diferentes, tais formações são faces opostas, articuladas e indissociáveis da 

mesma moeda.  

Segundo Samir Amin, nas formações do centro, o capitalismo é 

dominante e exclusivo porque sua constituição como modo de produção se dá 

a partir dos movimentos do mercado interno, operando, portanto, uma 

articulação endógena na qual os impulsos econômicos dos diversos setores 

estão contidos coerentemente em seu espaço, implicando que estes mesmos 

impulsos sejam propagados internamente de atividade a atividade de forma a 

transformar o sistema homogeneamente (AMIN, 1976, p. 64-75).  Como se 

sabe, a propagação dos impulsos econômicos (alguma inovação decorrente da 

necessidade de obter elevação da mais valia, alteração dos salários, sistema 

de preços e da lei do valor etc.) depende da concorrência e também da 

mobilidade de capital, mercadorias e trabalho. “Esta concorrência arrasta por 

sua vez a seguinte particularidade própria ao modo capitalista: o caráter 

endógeno do progresso das forças produtivas em relação ao funcionamento do 

sistema” (Idem. Idem. 1976, p. 51). 

Com a mundialização do sistema capitalista, na formação capitalista 

periférica o modo de produção capitalista também será dominante, mas esta 

dominação não conduz à exclusividade porque a extensão do capitalismo está 

baseada no mercado externo, resultando que os modos de produção não 

capitalistas não são destruídos, mas são transformados e submetidos a sua 

lógica (Idem, 1975, p. 188-198).  

Samir Amin coloca como pedra angular desta diferença, a presença do 

domínio do capital e grupos estrangeiros, para compreender a transição 

particular das formações periféricas e suas diferenças, em relação à transição 

que ocorreu no centro ou no capitalismo originário (Inglaterra) e atrasado 

(Japão, Alemanha, EUA). Por trás desta diferença entre as formações 

subjazem as formas de transição ao capitalismo. Ou seja, da dinâmica entre o 

processo de dissolução das relações de produção não capitalistas pelo 

capitalismo e mais pelo caráter das antigas relações de produção e sua 

específica conexão com o capitalismo, “La agresión del modo de producción 
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capitalista, desde el exterior, sobre estas formaciones, constituye la esencia del 

problema de la transición a las formaciones del capitalismo periférico” (Idem. 

1975, p. 178).   

Observamos anteriormente que a ligação que se forma entre as relações 

de produção e as forças produtivas é determinante no desenvolvimento das 

sociedades. Na sociedade capitalista esta ligação está caracterizada, primeiro, 

pela propriedade privada e exclusiva dos meios de produção. Segundo, pela 

divisão social do trabalho entre o setor de consumo que se refere ao agente 

assalariado e o setor de bens de produção ou capital. Por isso a transição ao 

modo capitalista deve conformar está ligação.  

Como forma de averiguação comparativa e explicativa sobre esta 

questão Samir Amin inicia sua discussão resgatando como se deu, nesses 

países, a dinâmica evolutiva da transição ao capitalismo no contexto de 

sociedades marcadas pela “agressão do modo capitalista de produção a partir 

de fora” (Idem. Idem). Para tanto, o autor argumenta em três frentes: (i) o 

nascimento das relações mercantis ou constituição de circuitos monetários; (ii) 

os mecanismos de formação do capitalismo baseado no comércio exterior; (iii) 

os efeitos dos mecanismos de formação do capitalismo baseado no capital 

estrangeiro; (Idem. Idem). Em toda esta análise as variáveis que geram as 

contradições são o capital estrangeiro e a dominação dos produtos 

estrangeiros. Uma das consequências mais imediatas deste contato é a 

monetarização da economia periférica. À medida que os produtos da periferia 

(até então pré-capitalista) são trocados monetariamente com a Europa, há um 

deslocamento progressivo do tempo de trabalho despendido no campo para a 

subsistência para a mercantilização, ou seja, converte-se o trabalho do campo 

em moeda e diminui-se a produção de subsistência (Idem. Idem. p. 179-180).   

A conversão do trabalho em moeda leva a que o mercado interno tenha 

que se especializar e assim a elevar o grau de mercantilização e 

monetarização. Entretanto, afirma Amin, a tendência desta especialização ou 

divisão do trabalho na periferia foi a de manter a estrutura da propriedade da 

terra visando os cultivos para exportação e a desapropriação camponesa sem 

que esta, contudo, pudesse ser absorvida por um mercado interno urbano 

(Idem. 1976, p. 172).  
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O capital estrangeiro, por sua vez, que se especializa nos cultivos de 

exportação ou em outros setores, irá importar os meios de produção e 

reexportar os lucros. Os salários pagos pelas empresas estrangeiras irão 

permanecer parcialmente no território ou na cadeia produtiva nacional, já que 

parte destes irá ser utilizada para importação de produtos de consumo: 

 

“Uma parte importante das despesas das empresas 
estrangeiras é aplicada diretamente no mercado estrangeiro: 
para a compra de material de produção e para o pagamento 
dos lucros a exportar. De acréscimo, uma fração do salário 
pago localmente voltará a sair por seu turno quando os bens 
manufaturados demandados pelos novos operários forem 
importados. Apenas uma parte desse salário aplicar-se-á na 
demanda local (de produtos alimentares, sobretudo), que 
desempenhará um papel ativo na extensão das relações 
mercantis.” (AMIN, 1976, p. 176-7).  

 

Paralelamente ao baixo vínculo do investimento estrangeiro com a 

produção local, ocorre um deslocamento dos capitais locais para atividades 

ligadas ao setor de serviços e/ou atividades ligadas ao setor externo, já que a 

concorrência dos produtos estrangeiros nas indústrias de manufaturas (via 

importação) e principalmente de bens de produção, limita a rentabilidade dos 

capitais locais em formação. “Dicho de otro modo, este capitalismo local no 

será competitivo, sino complementario del capitalismo extranjero dominante.” 

(AMIN, 1975, p. 184).  

A influência que a extroversão e o contato com o capital estrangeiro 

tiveram na formação ou transição ao capitalismo nas economias periféricas 

atuou de modo particular sob uma das pré-condições desta transição, a 

expropriação e a transformação da força de trabalho em capital para ser 

absorvido. Como salienta Amin, na Europa a revolução industrial foi precedida 

por uma revolução agrícola que transformou o homem rural em proletário, mas 

concomitantemente criou as condições para uma industrialização autocentrada, 

ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas nas cidades foi capaz de 

gerar um novo equilíbrio sócio-econômico através da absorção desta mão-de-

obra recém proletarizada (Idem. 1976, p. 172). Na periferia, ao contrário, as 

mudanças na função social da terra, que passa a ser fator de produção para a 

exportação e não mais para o consumo local, gera a proletarização, mas é 

incapaz de “criar uma demanda que permita o emprego dessa superpopulação 
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engendrada pela submissão das estruturas pré-capitalistas às exigências do 

capital estrangeiro.” (Idem. Idem. p. 173).  

 

“A concentração da propriedade fundiária e o aumento da taxa 
da renda fundiária traduzem esta crise agrária, perpetuam-na e 
reforçam-na. Assim a orientação extrovertida condena a 
agricultura à estagnação e por vezes inclusive à regressão. 
Onde existia um artesanato local próspero, a sua destruição 
pela concorrência dos produtos manufaturados importados dá 
origem a uma segunda regressão, que é conveniente opor ao 
progresso que a destruição desse artesanato pela indústria 
local constituiu na Europa. [...] Enquanto que na Europa a 
sociedade reencontra um equilíbrio assegurando o emprego da 
sua força de trabalho, nós notamos aqui um equilíbrio 
regressivo que exclui do sistema produtivo uma fração da força 
de trabalho.” (Idem. Idem. p. 174).  

 

 É exatamente esta correlação particular entre proletarização e nível das 

forças produtivas no tocante à formação do capitalismo na periferia que 

engendra a troca desigual e, portanto, a acumulação internacional do capital. A 

não absorção integral da mão-de-obra liberada conduz ao desequilíbrio entre 

oferta e demanda na estrutura de emprego, culminando na manutenção dos 

salários abaixo do patamar mínimo necessário patamar41.  

Em sua definição mais geral, a troca desigual é a desigualdade entre os 

valores trocados no âmbito da economia internacional. (Idem. 1975, p. 195). A 

troca desigual entre valores é construída a partir da diferença dos níveis 

salariais observados entre centro e periferia, porque a troca é uma troca entre 

Formações historicamente distintas. (Idem. Idem. p. 53). A transferência de 

valor da periferia para o centro é o resultado desta assimetria, portanto, 

também a reprodução do subdesenvolvimento (Idem. 1976. p. 174).  

Na dimensão mundial do capitalismo, a transformação do valor em preço 

de produção concretamente se desenrola confrontando trabalhos abstratos 

particulares a cada FESC, isto é, confronta produtividades historicamente 

determinadas a cada Formação. Além disso, ainda de acordo com Amin a 

acumulação mundial ou o sistema capitalista mundial não pode ser interpretado 

abstratamente como modo de produção capitalista, já que este último 

pressupõe a integração do mercado nas suas três variáveis, mercadoria, 

                                                             
41 A tendência ao baixo nível salarial presente no capitalismo periférico deve ser confrontada com a 

tendência oposta no centro, isto é, a alto nível salarial.  
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capital e trabalho, ao passo que o sistema mundial capitalista é integrado 

somente no nível da mercadoria e capital, sendo o trabalho uma variável 

inflexível (Idem. 2006, p. 72-3).  Para o autor, a não integração plena do 

trabalho no sistema capitalista mundial e o fato de que este é reproduzido de 

forma particular em cada Formação, em conjunto com as demais distorções 

que as FESCP sofrem ao integrar-se no sistema capitalista, são as duas 

engrenagens principais por meio das quais ocorre a transferência de valor ou 

excedente da periferia para o centro (Idem. 1975).  

  O tipo de desenvolvimento do capitalismo na periferia, primeiro sob a 

influência da especialização internacional do trabalho, fruto das exigências de 

um capitalismo autocentrado nos interesses dos países centrais e, segundo, 

sob a influência da coexistência com o capital estrangeiro, irá produzir a 

contradição particular própria das formações periféricas entre o nível das forças 

produtivas e a absorção da força de trabalho. (Idem. 1976, p. 161).   Esta mão-

de-obra em parte é absorvida na esfera do setor terciário e das atividades 

ligadas ao setor exportador. O setor secundário, embora incipiente no ramo de 

bens de consumo leve, também absorverá outra parte desta mão-de-obra. 

Contudo, continua o autor, com a crescente internacionalização do capital, a 

tecnologia, desenvolvida a partir de um contexto socioeconômico distinto e 

caracteristicamente poupador de mão-de-obra, aparece como ingrediente 

importante na reprodução do baixo valor da mão-de-obra na economia 

periférica. Porém, em consequência a esta contradição particular à periferia 

capitalista, a mão-de-obra continua a reproduzir-se no campo sob um modo de 

produção doméstico. Assim a exploração do trabalho é dupla, tanto nas zonas 

rurais como urbanas. Como apontado por Samir Amin, o resultado é a não 

exclusividade do capitalismo na periferia.  

Segundo Rosdolsky, o papel da concorrência no modo de produção 

capitalista é o de provocar a disseminação do progresso das forças produtivas 

e, com isso, de permitir a possibilidade de equilíbrio entre os departamentos da 

economia, utilizando-se da mobilidade do capital e trabalho. Conforma, 

portanto, parte do conceito do “capital social global”, pois “deste ponto de vista, 

é preciso considerar os diversos capitais como “frações” do capital social, ‘cujo 

movimento é ao mesmo tempo movimento individual e um elo integrante do 

movimento do capital global’”(ROSDOLSKY, Idem. p. 55). Paralelamente, “a 
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produção baseada no capital só encontra sua forma adequada na medida em 

que a concorrência se desenvolve” (Idem. Idem. p. 50).  

Sabemos, conforme ensina Marx, que a produção baseada no capital é 

uma relação social historicamente determinada. Como vimos, na periferia do 

sistema capitalista as forças produtivas apresentam hiatos provocados pelo 

ingrediente estrangeiro da concorrência, seja mediante a troca com produtos 

importados seja mediante os investimentos diretos estrangeiros. A implicação 

imediata é a de que, devido a tais hiatos, o elo necessário entre os vários 

capitais enquanto frações do ‘capital social global’ dão a este último um caráter 

heterogêneo. Ao fim, a heterogeneidade bloqueia o efeito da concorrência no 

que tange à sua capacidade de propagação das forças produtivas e da 

flexibilidade da estrutura ocupacional, ou seja, da mobilidade do capital e 

trabalho entre os setores da economia.  

Na periferia, por se tratar de uma concorrência com capitais e 

mercadorias (valores), de diferentes realidades e níveis de desenvolvimento 

socioeconômico, sua dinâmica implicou em uma série de consequências 

degenerativas ao processo de acumulação endógeno, característico do 

capitalismo na forma em que aparece no centro do sistema mundial. Tal 

contexto somente atinge este status real devido aos determinantes históricos 

da formação do capitalismo periférico, ou seja, devido ao tipo de inserção e 

função na acumulação mundial de capital.  

Samir Amin, em O desenvolvimento desigual, lança nove teses sobre a 

formação do capitalismo periférico, cujos corolários consideramos importantes 

para aclarar esta exposição.  

1) a agressão externa provoca regressões, como a ruína da economia local 

que não é substituída pela contrapartida da industrialização e, mesmo quando 

o investimento estrangeiro adentra na economia, este não altera a situação 

porque foca-se na exportação;  

2) a especialização internacional desigual gera três ordens de distorções: (i) a 

distorção em direção às atividades exportadoras; (ii) a distorção da troca 

desigual mesmo quando as produtividades são similares, pois a questão é a 

remuneração do trabalho; (iii) a distorção referente à manutenção das 

condições essenciais da extroversão mesmo na vigência da industrialização 
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por substituição de importações e da atuação da empresa multinacional, que 

teoricamente alteraria a especialização internacional desigual;  

3) a distorção em direção às atividades exportadoras e a competência do 

capital estrangeiro desembocam em outra distorção: a hipertrofia do setor 

terciário, portanto das atividades improdutivas;  

4) a especialização internacional desigual leva à distorção em favor de ramos 

ligeiros de atividade que utilizam técnicas modernas de produção;  

5) o efeito multiplicador na economia periférica não é pleno;  

6) a dependência e a estratégia dos monopólios internacionais distorcem os 

meios de ação econômica;  

7) a impossibilidade de crescimento autodinâmico;  

8) na economia periférica o modo de produção capitalista é dominante, mas 

não exclusivo e.  

9) “O subdesenvolvimento manifesta-se não pelo nível do produto por cabeça, mas por 
caracteres estruturais próprios que obrigam a não confundir os países 
subdesenvolvidos com os países desenvolvidos quando estes são considerados no 
estádio anterior de seu desenvolvimento atual. (Idem. Idem. p. 168-171).   
 

“São características estruturais dos países subdesenvolvidos: 
1) As desigualdades extremas que caracterizam a distribuição 
de cada produtividade na periferia no sistema no sistema dos 
preços transmitido do centro, decorrentes das desigualdades 
na própria natureza das formações periféricas e que 
comandam em larga escala a estrutura da distribuição do lucro. 
 2) A desarticulação que resulta, na periferia, do ajustamento 
da orientação da produção de acordo com as necessidades do 
centro e que impede a transmissão dos benefícios do 
progresso econômico dos pólos de desenvolvimento para o 
conjunto do corpo econômico.  
3) O domínio econômico do centro que se exprime nas formas 
de especialização internacional (as estruturas do comércio 
mundial nas quais o centro modela a periferia segundo as suas 
necessidades) e na dependência das estruturas do 
financiamento do crescimento na periferia (a dinâmica da 
acumulação do capital estrangeiro).” (Idem. Idem, p. 170).    

 

Como demonstra Furtado em sua obra “Teoria e política do 

desenvolvimento econômico” (1983), o caráter exógeno do processo de 

acumulação periférico provoca o desequilíbrio ao nível dos fatores. O peso do 

papel dinâmico do setor exportador, cujos lucros e rentabilidade “não se 

inserem no fluxo interno de renda”, pois determinados pela demanda externa, 

não exerce pressão sobre o mercado de trabalho da mesma forma que no 
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centro, implicando que “uma massa da população” no setor de subsistência 

“permanece disponível para o emprego no setor capitalista” exportador. (Idem. 

Idem. p. 148). Na outra ponta, conforme demonstrado também por Amin, a 

heterogeneidade, a desarticulação da cadeia produtiva, a hipertrofia do setor 

terciário e das atividades improdutivas, ou seja, a insuficiência da estrutura de 

oferta, que por sua vez provoca a dependência tecnológica e a tendência ao 

desequilíbrio externo, também são ingredientes do desequilíbrio ao nível dos 

fatores. Segundo Furtado, 

       

“Desta forma reproduz-se agravado, no setor industrial, o 
quadro que diagnosticamos no setor exportador: todo esforço 
visando a elevar a produtividade tende a entorpecer a absorção 
do excedente estrutural de mão-de-obra. Como o setor 
industrial cresce em termos relativos e nele a absorção de 
mão-de-obra por unidade de produto final é relativamente 
pequena, acentua-se a referida tendência a uma lenta 
modificação na estrutura ocupacional. Em síntese: se nos 
limitamos a observá-la como um sistema isolado, a estrutura 
econômica subdesenvolvida pode ser descrita como um 
desequilíbrio ao nível dos fatores de produção, isto é, como um 
desajustamento permanente entre a oferta e procura de fatores 
decorrente de certa articulação entre o perfil da demanda e as 
formas das funções de produção. Estas últimas, além de 
traduzirem o horizonte de possibilidades técnicas, condicionam 
a distribuição da renda. Desta forma, a própria orientação da 
técnica, ao reforçar, nas estruturas subdesenvolvidas, as 
tendências à concentração da renda, cria obstáculos à difusão 
das inovações e contribui para reproduzir o chamado 
desequilíbrio ao nível dos fatores” (Idem. Idem. p. 149 - grifos 
nossos).   

 

Vemos, portanto, que a mobilização dos fatores e capitais entre os 

setores de uma economia, cuja pedra angular do ciclo econômico é a demanda 

externa, é completamente distorcida, de forma a reproduzir constantemente 

“um desajustamento permanente entre a oferta e procura de fatores decorrente 

de certa articulação entre o perfil da demanda e as formas das funções de 

produção” (Idem. Idem). Daí a dificuldade em modificar a estrutura ocupacional 

destes países.  
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3.2. CONTRADIÇÕES HISTÓRICO-ESTRUTURAIS DO PROCESSO DE 

REPRODUÇÃO DO CAPITALISMO PERIFÉRICO (2) 

 

O quadro pintado por Celso Furtado acerca do desajustamento entre 

oferta e demanda de fatores e entre perfil da demanda e oferta, apresenta-se 

ainda mais sério que aquele até aqui demonstrado, quando inserimos na 

dinâmica a heterogeneidade técnica que se configura com o desenvolvimento 

do setor industrial, tanto devido à impulsão da economia agro exportadora, 

quanto derivado de “choques adversos” e de investimento direto estrangeiro 

monopolista:  

 

“A heterogeneidade técnica se configura mais nitidamente na 
fase de expansão do setor manufatureiro ligado ao mercado 
interno. Devendo substituir produtos importados, o produtor 
interno é naturalmente levado a copiar as indústrias com as 
quais pretende concorrer. Os equipamentos que adquire foram 
desenhados em função do estágio de desenvolvimento das 
economias mais avançadas: visam a permitir uma grande 
poupança de mão-de-obra. Desta forma reproduz-se agravado, 
no setor industrial, o quadro que diagnosticamos no setor 
exportador: todo o esforço visando elevar a produtividade tende 
a entorpecer a absorção do excedente estrutural de mão-de-
obra. Como o setor industrial cresce em termos relativos e nele 
a absorção de mão-de-obra por unidade de produto final é 
relativamente pequena, acentua-se a referida tendência a uma 
lenta modificação na estrutura ocupacional” (FURTADO, 1983, 
p. 148).  

 

Porém, estas características estruturais de reprodução do capitalismo na 

periferia somente fazem sentido se observadas em conjunto com os 

mecanismos da reprodução no centro. Em outras palavras, esta estrutura 

somente faz sentido na medida em que é observada como peça integrante de 

um complexo de reprodução do capitalismo ainda maior que ela mesma. Este 

tipo de verificação é o que Samir Amin denomina de “ajustamento estrutural” 

entre centro e periferia, em que a periferia é uma economia reflexa e derivada.  

Alguns aspectos das distorções da economia periférica permitem formar 

o quadro básico de sua dinâmica de reprodução.  As distorções que aparecem 

nestas economias tem sua origem nas contradições embrionárias já presentes 
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nas FESCP42. Elas se localizam em cinco perspectivas basilares: (i) no 

desenvolvimento particular das forças produtivas correspondente às relações 

de produção sociais escravistas43; (ii) em uma organização social na qual as 

relações de produção eram extrovertidas, isto é, seu ciclo econômico-social, a 

circulação que encarna as transformações do capital, somente era completada 

fora de seu espaço social; (iii) nos desequilíbrios decorrentes dos dois 

processos anteriores ao nível das forças produtivas, e o caráter exógeno da 

acumulação; (iv) o problema da força de trabalho assalariado e sua 

correspondência ao nível das forças produtivas oriundas das três contradições 

anteriores; (v) a especialização em produtos primários para exportação, como 

forma de erigir o valor da moeda nacional; (vi) a “quarta forma de capital” 

própria do desenvolvimento periférico - o capital estrangeiro; (vii) o capital 

estrangeiro e sua estrutura monopólica-oligopólica. 

Para melhor compreender este processo, é necessário observar duas 

contradições. Em primeiro lugar, a herança histórica das relações de produção, 

que na periferia é impeditiva ao desenvolvimento do departamento tipicamente 

capitalista de bens de produção (DI) e nos países centrais revela-se o ponto de 

partida da peculiar transição ao capitalismo. Segundo, não desvinculada da 

primeira contradição, a função primário-exportadora das economias periféricas.  

Como já foi observado, o caráter exógeno da realização da economia 

exportadora, juntamente com a herança histórica das relações de produção, 

desenhou nos países periféricos uma economia com baixo desenvolvimento 

das forças produtivas, concentração das atividades em setores econômicos 

improdutivos ou de baixa produtividade, elevado coeficiente de importações e 

elevada dependência do mercado externo como variável de ajuste entre as 

                                                             
42

 A não identidade é o que gera a contradição entre essas relações sociais e as forças 
produtivas que acabam por serem duplamente determinadas pelo confronto de dois modos de 
produção, devido à própria definição da Formação Econômico-Social Periférica. Por isso é 
importante ressaltar as implicações reais de se determinar com exatidão o caráter do modo 
social de produção prevalecente nas sociedades periféricas coloniais. Embora o fato da 
extroversão tenha certa autonomia explicativa para gerar por si desequilíbrio das forças 
produtivas que as relações sociais capitalistas encontrarão após a abolição da escravatura, o 
modo de produção subordinado também contribui para este desequilíbrio e isto é relevante. 
Note-se que o âmago das contradições que enfrentamos até hoje está no fato histórico de 
nossa fomação social-econômica, diferentemente das do centro, não corresponder a uma 
constituição capitalista dominante e exclusiva, como muito bem salienta Amin.  
43

 É o caso do Brasil, utilizado para fins de exemplo, será o objeto que utilizaremos. A analogia 
pode ser feita para outros países da América Latina, pois o teor principal da contradição é 
exatamente que as relações de produção subordinadas não são capitalistas na esfera da 
produção, sendo apenas no da circulação.  
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estruturas de oferta e demanda. O essencial, porém, é reter a coexistência 

evolutiva destas características, isto é, cada uma está lá em função da outra, 

presentes todas as exigências de um tipo de subdesenvolvimento particular. 

Não são causalidades lineares e sequenciais, mas sim circulares na medida 

em que se formam na periferia, estruturas coerentes, no sentido de reproduzir 

as contradições. Temos então que os desequilíbrios decorrentes do pouco 

desenvolvimento das forças produtivas internas, associado à extroversão 

destas economias, são os princípios fundamentais para se compreender o 

capitalismo periférico como um sistema que se reproduz.  

  No caso do Brasil, vemos que até acontecer o processo de 

deslocamento do centro dinâmico da economia, a economia agroexportadora, 

através de seu complexo produtivo, incitado pelo fluxo de renda gerado a partir 

destas atividades, imprime certo padrão de acumulação ainda que subordinado 

aos fatores externos (MELO, João Manuel C. de. Idem. p. 109). Nessas 

circunstâncias, o capital industrial e sua capacidade de articular o 

desenvolvimento endógeno entre os dois departamentos (bens de consumo e 

bens de produção) para desenvolver as forças produtivas internas, acha-se 

subordinado à capacidade para importar do setor agroexportador. Portanto, 

observa-se que a dissociação dos momentos de produção e realização ou 

produção e circulação do capital, quando da transição ao capitalismo, é uma 

das razões fundamentais do atraso a que se viram também relegadas o 

conjunto das sociedades latino-americanas. Daí que Marini atribui a esta 

particularidade da reprodução do ciclo do capital na periferia, a razão da 

superexploração do trabalho e o subdesenvolvimento.  

A explicação de Marini (2011) é a de que o início do capitalismo na 

América Latina advém de seu papel durante a DIT pós-colonial, isto é, durante 

a DIT que se desenvolve com a Revolução Industrial e com a hegemonia 

inglesa. Este capitalismo esteve forjado pela especialização no fornecimento de 

alimentos e matérias-primas baratas para os países que vislumbravam o 

progresso econômico-industrial capitalista. O progresso implicava (e aí reside a 

essência da participação da América Latina nesta DIT) na possibilidade de 

redução do valor de reprodução da mão-de-obra nos países centrais, 

possibilidade que nosso continente cumpriu, ou seja, a América Latina 
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impulsionou o desenvolvimento capitalista dos países do centro, pela via da 

mais-valia relativa. (MARINI, 2011, p. 140).  

Marini define a dependência 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 ampliada da dependência” (Idem, 2000, p. 9). Ou seja, conforme 

procuramos demonstrar, as relações de produção são desiguais porque o 

desenvolvimento do centro do sistema ocorre à custa do subdesenvolvimento 

das áreas periféricas. Entretanto o fenômeno será contraditório no interior 

mesmo da América Latina. A excessiva especialização capitalista do continente 

no setor exportador traz consigo a independência do produtor exportador em 

relação ao valor da força de trabalho e, portanto, em relação à sua função de 

realização na reprodução do capital.  

Marini observa então, na América Latina a separação de dois momentos 

do ciclo do capital: a produção e a circulação. Ao mesmo tempo, explica, o 

mecanismo das trocas desiguais, que transferia a mais-valia do setor 

exportador aos países centrais, induz o capitalista exportador dependente a 

elevar o sobre trabalho local, de onde extrai a mais-valia do processo de 

produção, para poder compensar os desequilíbrios da troca desigual. (Idem, 

2011). A estratégia que põe em marcha é de aproveitar-se da não função da 

realização da mercadoria (separação entre produção e circulação) para elevar 

a superexploração do trabalho mediante a elevação da mais valia absoluta, 

obtida graças a enorme reserva do exército de força de trabalho44.  

Sem a criação de um mercado interno, as economias latino-americanas 

sequiram submetidas às importações de manufaturados para atender ao 

consumo da minoria que concentrava a quase totalidade da renda interna 

através da estratégia congênita da superexploração do trabalho. E o ciclo do 

capital dependente influenciará no curso da industrialização e enfrentamento 

dos problemas sob uma nova roupagem, mas sempre oriunda da renovação 

desta contradição congênita do ciclo do capital:  

 

                                                             
44

 O incentivo à elevação da produtividade do trabalho é dado quando este é participativo e o 
valor de reprodução de sua força influencia a apropriação geral da mais-valia.  
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“Partindo então do modo de circulação que caracteriza a 
economia exportadora, a economia industrial dependente 
reproduz, de forma específica, a acumulação de capital 
baseada na superexploração do trabalhador. Em 
consequência, reproduz também o modo de circulação que 
corresponde a esse tipo de acumulação, ainda que de maneira 
modificada: já não é a dissociação entre a produção e a 
circulação de mercadorias em função do mercado mundial o 
que opera, mas a separação entre a esfera alta e a esfera 
baixa da circulação no interior mesmo da economia, separação 
que, ao não ser contraposta pelos fatores que atuam na 
economia capitalista clássica, adquire um caráter muito mais 
radical” (Idem. Idem. p. 164).    

  

A industrialização na América Latina ocorre, portanto, “operando no 

marco de uma estrutura de mercado previamente dada, cujo nível de preços 

atuava no sentido de impedir o acesso do consumo popular, a indústria não 

tinha razões para aspirar uma situação distinta”. (Idem. idem). O resultado é a 

concentração do capital e com ela de uma renovada separação no ciclo do 

capital entre as esferas de circulação alta e baixa, isto é, entre o consumo de 

bens de luxo e bens assalariados. Como chegará o momento em que a 

industrialização terá que ampliar o consumo popular, a renovada separação do 

ciclo do capital mostra-se de fato um problema, haja vista o papel do 

trabalhador, sobreexplorado. Mas, adverte Marini, 

 

“O segundo movimento tenderia, normalmente, a provocar uma 
mudança qualitativa na base da acumulação de capital, 
permitindo ao consumo individual do operário modificar sua 
composição e incluir bens manufaturados. Se agisse sozinho, 
levaria ao deslocamento do eixo da acumulação, da exploração 
do trabalhador para o aumento da capacidade produtiva do 
trabalho. Entretanto, é parcialmente neutralizado pela 
ampliação do consumo dos setores médios: este supõe, de 
fato, o incremento das rendas que recebem ditos setores, 
rendas que, como sabemos, são derivadas da mais-valia e, em 
consequência, da compressão do nível salarial dos 
trabalhadores. A transição de um modo de acumulação para 
outro se torna, portanto, difícil e é realizada com extrema 
lentidão, mas é suficiente para desencadear um mecanismo 
que atuará, no longo prazo, no sentido de obstruir a transição, 
desviando para um novo meio de busca de soluções para os 
problemas de realização encarados pela economia industrial. 
Esse mecanismo é o recurso à tecnologia estrangeira, 
destinado a elevar a capacidade produtiva do trabalho” (Idem. 
Idem. p. 165).  
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O recurso à tecnologia estrangeira não aparece no vácuo. Segundo 

Marini, ela faz parte do contexto próprio da acumulação de capital em escala 

mundial, onde, na América Latina, a FESCP assumiu características 

específicas de um “capitalsimo sui-generis” ou “incompleto”. A partir da década 

de sessenta os capitais centralizados nacionais dos EUA, Alemanha, Inglaterra 

e Japão, diante do aumento da concorrência internacional e do enfrentamento 

com a superprodução, verão a periferia como lócus de suas estratégias. Por 

isso, desde que impulsionadas para a industrialização as periferias seriam 

mercados extremamente interessantes para a ampliação das possibilidades de 

acumulação dos setores do Departamento I das economias centrais, já em 

estágio de superprodução, como forma de deslocar tecnologias obsoletas que 

ainda não haviam sido totalmente amortizadas. 

 

“A industrialização latino-americana corresponde assim a uma 
nova divisão internacional do trabalho, em cujo marco são 
transferidas para os países dependentes etapas inferiores da 
produção industrial (observe-se que a siderurgia, que 
correspondia a um sinal distintivo da economia industrial 
clássica, generalizou-se a tal ponto que países como o Brasil já 
exportam aço), sendo reservadas para os centros imperialistas 
as etapas mais avançadas (como a produção de computadores 
e a indústria eletrônica pesada em geral, a exploração de 
novas fontes de energia, como a de origem nuclear etc.) e o 
monopólio da tecnologia correspondente” (Idem. Idem. p. 167).  

 

A introdução do capital estrangeiro45 e com ele a adoção de novas 

tecnologias intensivas, em economias caracterizadas congenitamente pela 

superexploração do trabalho por um modo particular de circulação do capital, 

renovaria estas contradições. De fato, a nova tecnologia teve o efeito de elevar 

a produtividade do trabalho, mas dado o excesso da reserva da força de 

trabalho, sem repassar os ganhos de produtividade ao trabalhador. Dada a 

estrutura oligopólica da produção industrial nacional, associada ao capital 

estrangeiro, o mercado nas áreas de bens de consumo de alto valor agregado 

não perpassa as camadas proletarizadas, resultando em que a elevação do 

                                                             
45

 Ao lado dos perniciosos efeitos da disfuncionalidade que estas tecnologias geraram sobre os 
trabalhadores, saliente-se a perda de divisas e envio de grande parte do excedente gerado 
desta periferia para o exterior, sob a forma de remessas de lucro, juros, patentes, royalties, 
deterioração dos termos intercâmbio, entre outros mecanismos que obstaculizaram os esforços 
realizados para ultrapassar o atraso tecnológico após a II Guerra Mundial até os anos oitenta, 
quando da grave crise gerada pelo endividamento da América Latina.  
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lucro, ao não depender da elevação da taxa de mais-valia, via produtividade do 

trabalho (que nos países centrais acompanha os salários aumentando sua 

margem real e, portanto, incitando novas inovações) pode apegar-se à 

elevação da massa de mais-valia por meio da superexploração.  

 

“O abismo existente entre o nível de vida dos trabalhadores e o 
dos setores que alimentam a esfera alta da circulação torna 
inevitável que produtos como automóveis, aparelhos 
eletrodomésticos etc. sejam destinados necessariamente para 
esta última. Nessa medida, e toda vez que não representam 
bens que intervenham no consumo dos trabalhadores, o 
aumento de produtividade induzido pela técnica nesses setores 
de produção não poderia se traduzir em maiores lucros por 
meio da elevação da taxa de mais-valia, mas apenas mediante 
o aumento da massa de valor realizado. A difusão do 
progresso técnico na economia dependente seguirá, portanto, 
junto a uma maior exploração do trabalhador, precisamente 
porque a acumulação continua depende fundamentalmente 
mais do aumento da massa de valor - , portanto, da mais-valia 
– que da taxa de mais-valia” (Idem. Idem. p. 169).  

 

Evidentemente os problemas à acumulação não tardariam a aparecer 

diante deste quadro limitado de expansão do mercado e do ciclo do capital, 

com baixo crescimento das indústrias de bens tradicionais. A restrição do 

mercado interno volta à tona a dinâmica do capitalismo dependente: separação 

da circulação alta e baixa, superexploração do trabalho e investimento e 

progresso tecnológico nos setores de consumo de luxo corroboram para 

marginalização do papel dos trabalhadores no ciclo do capital industrial 

altamente concentrado.  

 

“Isto colocará, a partir de certo momento (que se define 
nitidamente em meados da década de 1960), a necessidade de 
expansão para o exterior, isto é, de desdobrar novamente – 
ainda que agora a partir da base industrial – o ciclo de capital, 
para centrar parcialmente a circulação sobre o mercado 
mundial. A exportação de manufaturas, tanto de bens 
essenciais quanto de produtos supérfluos, converte-se então 
na tábua de salvação de uma economia incapaz de superar os 
fatores desarticuladores que a afligem” (Idem. Idem. p. 171).  

 

Destarte, para Marini, a dialética da dependência dá rodopios históricos 

que a fazem de mudar de feição, mas não de essência. A separação dos 

momentos do capital, de fato nunca se resolveu plenamente. Neste momento 
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de nova DIT, volta à tona a contradição do ciclo do capital via realização por 

exportação, mas nada é no vácuo. Este processo fez e faz parte de um 

processo maior de internacionalização do capital e de imperialismo, 

engendrando nas periferias uma nova função para a reprodução do capital 

mundial, sempre ancorada na superexploração do trabalho. Temos, então, 

agora o elo que faltava para adentrar a análise do problema da força de 

trabalho e sua absorção no complexo das forças produtivas no capitalismo 

dependente e periférico.  

Podemos partir da proposição inicial de que há uma incoerência 

fundamental para se compreender a particularidade dos países periféricos ou 

subdesenvolvidos. Dado que, como tem mostrado a teoria marxista, o 

capitalismo produz, seja onde for, desigualdade, crise, marginalização e 

exploração do trabalhador, as diferenças entre as nações centrais e periféricas, 

no tocante a esses efeitos, não seria apenas de grau e intensidade 

operacional, mas condição de existência do próprio sistema. Resolver esta 

questão tem sido a motivação das teorias dedicadas ao subdesenvolvimento e 

à acumulação do capital em âmbito mundial, questão instigante e aberta a 

debates.  

Marini, como vimos, responde a esta questão com a análise das 

particularidades históricas e evolutivas do ciclo do capital no capitalismo 

dependente, o que resulta na contradição da lei geral de acumulação própria 

do capital, aparecendo na periferia não somente a exploração, mas também a 

superexploração da força de trabalho. Além desta verificação, a literatura 

permite fazer ilações acerca da relação entre força de trabalho e forças 

produtivas. Assim, a problemática da distribuição da renda é produto direto da 

relação produtividade/salários, entre países centrais e periféricos. Ou seja, 

entre trabalho relativo (tecnologia) e trabalho absoluto (o trabalhador e sua 

força física).  

No sistema capitalista, a correlação entre as relações sociais de 

produção e as forças produtivas assume um ritmo de desenvolvimento nunca 

antes visto na história. Entender o porquê é importante para analisar esta 

dimensão do capitalismo nas economias periféricas. A relação entre um 

assalariado e um proprietário de meios de produção implica o conceito de custo 

econômico. Baseado nos escritos de Marx, Samir Amin demonstrou que nos 
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modos de produção anteriores ao sistema capitalista, a produção era 

socialmente validada pelas relações sociais diretas, pois não havia separação 

entre trabalho excedente e trabalho necessário. Do ponto de vista do possuidor 

direto dos meios de produção, o valor era imediatamente social. Doravante, 

com as relações capitalistas de produção, a separação da base material 

concreta da produção capitalista se divide em dois polos sociais, o dono dos 

meios de produção e o desafortunado dono da própria força de trabalho. 

Separa-se o que era socialmente validado de antemão.  Isto faz com que os 

produtos (em valores) de um mesmo trabalho tenham que ser separados entre 

estes dois polos sociais: o produtor capitalista e o trabalhador destituído dos 

meios de produção, que recebe pelo trabalho necessário realizado, enquanto o 

produtor capitalista ganha a totalidade do trabalho excedente (mais-valia).  

Ainda, segundo Amin, o trabalho necessário afigura-se nestas condições 

como um custo para o capitalista, proprietário dos meios de produção. Por isso 

o capitalista tende a diminuir este custo via melhoramento técnico dos meios de 

produção, quer dizer, tende a elevar a participação de sua propriedade na 

produção do valor. Este ímpeto, originado na separação entre duas classes de 

proprietários possuidores de um valor antes íntimo ao produtor e por isso 

validado socialmente de antemão, resulta no constante revolucionamento das 

forças produtivas e, contraditoriamente, na tendência à queda da taxa de lucro 

(MARX). A economia capitalista irá elevar à última potência as interligações 

entre o departamento produtor de bens de consumo - que dá todo o sentido à 

função de realização do trabalho excedente contida na separação por parte do 

assalariado - e o departamento produtor de bens de produção - que dá todo o 

sentido à função de realização capitalística de parte do trabalho excedente 

oriunda da mesma separação. Acompanha esta correlação e lhe dá toda a 

possibilidade de reprodução, a concorrência, a mobilidade dos fatores capital e 

trabalho, a taxa de mais valia relativa, que é diretamente determinada pelo 

nível tecnológico e influencia na distribuição social da renda (AMIN, Idem. p. 

60).  

Teoricamente, o que se pode observar nos países desenvolvidos é que 

a taxa de mais-valia relativa se movimenta impulsionada, entre outros fatores 

ditos “exógenos”, pela elasticidade da oferta de mão-de-obra, ou seja, pela 

pressão que a própria acumulação de capital exerce no mercado de trabalho. 
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Da mesma forma a rentabilidade de cada setor irá provocar a alocação de 

capitais pelo ímpeto da concorrência, resultando no nivelamento das taxas de 

lucro. A concorrência, porém, também irá fazer do superlucro uma 

possibilidade apenas momentânea, pois a assimilação geral da técnica tenderá 

a eliminar sua origem. Destarte, como escreve Samir Amin:  

 

“Marx mostra que existe no modo de produção capitalista uma 
relação objetiva, necessária, entre a taxa de mais-valia e o 
nível de desenvolvimento das forças produtivas. A taxa de mais 
valia determina no essencial a estrutura da distribuição social 
da renda (sua divisão entre os salários e a mais-valia que toma 
a forma de lucro) e, por consequência, a da procura (os 
salários constituem o essencial da procura de bens de 
consumo de massa, os lucros são na totalidade ou em parte 
‘poupados’ com vista a serem ‘investidos’)” (Idem. Idem. p. 60).  

 

Nas economias periféricas o comportamento desta relação objetiva entre 

a taxa de mais valia e o nível de desenvolvimento das forças produtivas é 

determinado não tanto pelas necessidades da elasticidade da oferta de mão-

de-obra, estruturalmente excedente, mas sim pela assimilação de tecnologias, 

via investimentos diretos estrangeiros, dado que, como vimos, deficiências 

históricas na distribuição das atividades econômicas resultaram em um limitado 

e descompassado desenvolvimento do setor produtor de bens de capital, que é 

o mediador necessário entre o setor de bens de consumo e a estrutura da 

demanda do mercado interno. A heterogeneidade que daí resulta, ou seja, a 

diferença nos níveis de produtividade e salários per capita entre setores é a 

contrapartida da desarticulação da economia derivada do desequilíbrio entre os 

Departamentos I e II, da concorrência estrangeira, do capital estrangeiro, e do 

caráter particular do ciclo do capital. 

 O acúmulo histórico das distorções socioeconômicas oriundas da 

especialização da DIT desenhou uma organização das relações das forças 

setoriais produtivas em que o setor dinâmico é o comércio exterior. Daí decorre 

uma série de descontinuidades relacionadas à elevada concentração das 

atividades econômicas nos setores ligados direta e indiretamente ao setor 

exportador. Tal concentração, coadunada com uma elevada população e um 

baixo nível de autonomia tecnológica, forçou o resto da economia a reproduzir-

se com base em produtos intensivos em trabalho e no setor de serviços. 
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Concomitantemente o hiato reprodutivo entre as estruturas de oferta e 

demanda daí resultante era preenchido com as importações, cuja parcela 

significativa correspondia aos padrões de consumo das classes beneficiadas 

do modelo econômico. Após a industrialização, este hiato não foi solucionado 

plenamente, sendo as importações, principalmente de manufaturados de alta 

tecnologia, relevantes para a reprodução do sistema econômico nacional 

subdesenvolvido, mas que passa a consumir segundo padrões de consumo e 

vida ditados pelos países desenvolvidos.  

Segundo Amin (1975, pp. 26-32) há aparências imediatas do retrato da 

economia subdesenvolvida que mostram o desenho de sua estrutura. Tais 

aparências são notadamente resultado desse acúmulo histórico e podem ser 

classificadas segundo a discrepância setorial de produtividade ou do produto 

per capita, a desarticulação do sistema econômico e a dominação do exterior.  

Estas aparências imediatas também são explicadas pelas leituras de 

Furtado (1983; 2010 [1.e. 1951]; 2008 [1.e. 1975]). Para este autor, a estrutura 

subdesenvolvida e sua reprodução devem ser comparadas com a definição 

básica da dinâmica de desenvolvimento econômico46, fenômeno que carrega o 

aumento da produtividade física média do trabalho como substância nuclear. A 

nuclearidade da produtividade desdobra-se da influência que esta causa sobre 

a renda real da sociedade quando os salários reais acompanham seu aumento 

e, por intermédio desta sincronia, da estrutura da procura (FURTADO, 2008, p. 

130; Idem. 2010, p. 337). Por outro lado, a forma como evolui a procura é 

fundamental para se compreender como será a evolução da estrutura da 

procura, isto é, como evoluirá a configuração das novas inversões (Idem. Idem. 

2010, p. 340).  

Nas economias subdesenvolvidas as elevações de produtividade foram 

historicamente determinadas por estímulos externos e pela atividade primária. 

As consequências econômicas estruturais do aumento de produtividade 

seguiram as coordenadas das necessidades do setor externo. Esta importância 

do setor externo deve-se à problemática da correlação entre a produtividade e 

a acumulação de capital nos países subdesenvolvidos (Idem. Idem. p. 337). Ao 

primeiro contato com as economias avançadas da Europa (mercados nacionais 

                                                             
46

 Segundo Furtado, este conceito é muito mais complexo. Entretanto, estamos abordando uma 
especificidade econômica do mesmo e, por isso, dispensando o setor social e o político.  
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já constituídos), os países subdesenvolvidos, periféricos, tiveram de se 

defrontar com a diferença brutal em termos de produtividade e capital a favor 

da Europa, o que inviabilizou qualquer estímulo automático de 

desenvolvimento. O comércio exterior foi então, durante a formação do 

capitalismo periférico, único fator estimulante. Tal forma de evolução da 

estrutura das forças produtivas excessivamente atreladas ao comércio exterior 

e a sua demanda, como elo principal de realização da acumulação de capital, 

somada a uma oferta abundante de mão-de-obra, conformam os pilares de 

reprodução do capital nos países subdesenvolvidos. (Idem. Idem).   

Há ampliação do mercado, mas esta ampliação é marcada por uma 

desarticulação produtiva, como indicado também por Amin, a qual acarreta um 

desvio de produtividade entre as atividades. Some-se a isso, o fraco 

desenvolvimento do setor de bens de capital. Ademais, a introdução de 

técnicas utilizadas nas economias avançadas, correspondentes às estruturas 

de custos e salários dessemelhantes, como forma de suprir parte da demanda 

gerada neste mercado desarticulado, corrobora para conter o processo de 

desenvolvimento, já que utiliza tecnologias que poupam trabalho. Agrava-se, 

então, o problema do excedente estrutural de mão-de-obra.  

Diante desta desarticulação e desigualdade na distribuição da renda, a 

forma de evolução da procura é predominantemente por produtos importados, 

procura reservada majoritariamente para as classes privilegiadas. Porém, na 

medida em que ocorre certo dinamismo econômico, as classes mais baixas 

tendem a copiar os padrões de consumo das classes mais altas, resultando no 

mesmo problema. Esta tendência de consumo, que reproduz o modo de vida 

do centro, continua a ser observado nas sociedades atuais, inviabilizando que 

um aumento da renda social real seja traduzido em diversificação produtiva, 

capaz de integrar o mercado nacional de maneira coerente. A sucessão 

histórica do tipo de produção em “massa” no centro, “em que os padrões de 

demanda se desenvolveram pari passu com as descobertas tecnológicas e 

com a expansão da riqueza” e “mais ainda, os vários setores produtivos 

expandiram-se mais ou menos simultaneamente, de modo que nenhuma 

descontinuidade importante era gerada na estrutura produtiva da economia” 

fora absorvido pelos países subdesenvolvidos (AMIN, Idem. 1976, p. 62).  
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Ricardo Bielschowsky também salienta que a estrutura de demanda e da 

expansão da riqueza é, em boa medida, “independente do sistema produtivo, já 

que os bens modernos são importados através dos rendimentos gerados na 

atividade exportadora” (BIELSCHOWSKY, 2000, p.18). 

Por outro lado, a oferta abundante de mão de obra impede que as 

inovações resultem em aumento da produtividade média do trabalho, pois não 

adiantaria substituir um trabalhador por uma máquina que produza mais 

(teoricamente abaixando o preço do produto) e deixar este trabalhador sem 

emprego, elevando assim o contingente de desemprego e reduzindo o salário, 

deixando a produtividade estagnada na melhor das hipóteses ou reduzida na 

pior (FURTADO, Idem. 2010. p. 332-3).  A evolução desse tipo de 

desenvolvimento baseado em heterogeneidade setorial produtiva, oferta 

abundante de mão de obra e dependência tecnológica, retroalimenta-se 

constantemente em um “círculo vicioso” que é irmão gêmeo do “círculo vicioso” 

de escassez de capital. Somam-se a isso, os efeitos nos preços, ou as 

pressões inflacionárias e, a partir daí, os baixos salários e a desigualdade de 

renda.  

De acordo com Amin, o capitalismo em si opera com uma relação 

objetiva determinada entre a taxa de mais-valia e o nível de desenvolvimento 

das forças produtivas que devem ser tal para que o sistema consiga prosseguir 

seu movimento de acumulação. Entretanto, dadas as contradições próprias de 

seu funcionamento, “esta relação objetiva exprime-se nas flutuações 

conjunturais da atividade e do desemprego” (Idem. Idem. 1976, p. 61). Isto 

ocorre mesmo nos países desenvolvidos. Os efeitos destas “conjunturas” no 

centro e que, na verdade, são inerentemente contradições da reprodução 

ampliada, fazem-se sentir na periferia. Nestas últimas, entretanto, como 

demonstrado anteriormente, a relação objetiva entre a taxa de mais-valia ou, 

de modo análogo, da produtividade do trabalho, e o nível de desenvolvimento 

das forças produtivas, aparecem mais flexíveis devido às contradições próprias 

da constituição e desenvolvimento do capitalismo periférico.  

Concomitantemente ao processo histórico estrutural destas formações 

sociais capitalistas, deve-se agregar outra consequência: a do papel do capital 

estrangeiro na constituição e reprodução do capitalismo periférico. Na realidade 

tal consequência tem simultaneamente caráter de causa e efeito, e este caráter 
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de causa cresce à medida que estas formações sociais vão integrando-se aos 

padrões internacionais de desenvolvimento do capitalismo central.   

Para a América Latina, a fase Imperialista do capitalismo foi a porta 

histórica para o início do processo de industrialização. Ao contrário da 

formação capitalista nos países centrais, as formações capitalistas periféricas 

no seu período de transição e, principalmente, na fase de industrialização, a 

partir de 1930, possuem a forma de capital estrangeiro como uma variável 

chave dentro do ciclo do capital. Como efeito, as estruturas de ofertas foram 

marcadas pelo oligopólio e o monopólio de capital estrangeiro. Com isso, 

adentramos ao cerne das contradições – a quarta forma do ciclo do capital no 

capitalismo periférico, marcada pelo capital estrangeiro e o ajustamento das 

estruturas de oferta oligopólicas-monopólicas.  

A industrialização operacionaliza-se assim continuamente, via 

substituição de importações, reproduzindo as contradições fundamentais do 

sistema, sem eliminá-las. Ao contrário, provocam ao mesmo tempo um 

aprofundamento do desajuste básico estrutural, cujo significado pode ser 

apreendido nas relações externas de alta dependência de capital estrangeiro. 

Não por acaso, as empresas transnacionais invadiram a maioria desses 

países, como agora exacerbadamente o faz o capital financeiro estrangeiro. 

Ambos têm a brilhante capacidade de agravar ainda mais a situação da 

dependência histórica, devido às incongruências que provocam nas 

contabilidades nacionais refletindo na volatilidade das taxas cambiais e, por 

isso, nos custos e preços fundamentais das economias periféricas.  

 

3.3. ECONOMIA-MUNDO, PERIODIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DA 

DEPENDÊNCIA. 

 

A preocupação com a periodização da dependência implica entendê-la 

como uma categoria teórica. Como categoria teórica existe porque é reflexo 

direto das contradições da formação social capitalista periférica.  

 Em sua essência a periodização da dependência trata de dar conta da 

relação entre a estrutura e a história, sendo a primeira entendida como a 

articulação regular e rígida de certos elementos concretos das formações 
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sociais e a segunda entendida como processo. (CARDOSO, 1993, pp. 95-9). 

Ou seja, a periodização da dependência reflete o conflito ideográfico-

nomotético, tal como pensado por Wallerstein (1993). Então Fernando 

Henrique Cardoso questiona até que ponto a teoria da dependência suporta 

esta prova de periodização. E escreve: 

 

“Apesar das ambiguidades existentes nos textos latino americanos sobre o 
tema (e nos meus próprios) parece-me claro que a própria ideia de 
‘dependência nacional’, posta como uma situação estrutural distinta da colonial, 
surge marcando um corte histórico-estrutural. De igual modo, as distinções 
entre ‘situações de enclave’ e situações nas quais houve ‘controle nacional do 
processo produtivo’ marcam outras tantas diferenças histórico-estruturais de 
dependência nacional, embora cronologicamente estes processos possam ter 
ocorrido ao mesmo tempo em diferentes países. Por fim, o ‘novo caráter de 
dependência’ marca outro período da história das estruturas dependentes.” 
(Idem. Idem. p. 99).   

 

Então, se a dependência permanece, significa que ela se reproduz, mas 

também muda de caráter ao longo do tempo. Neste sentido é importante 

mencionar as principais variáveis através das quais a dependência, sempre 

produto real das contradições histórico-estruturais, se reproduz. 

Concomitantemente devemos situar o lócus de tal reprodução, a economia 

capitalista mundial. Primeiro, vejamos o lócus da reprodução. Por último, 

vejamos a reprodução e como ambas dialogam com o que foi proposto na 

presente dissertação: as contradições histórico-estruturais da formação social e 

econômica capitalista periférica.  

Como exposto ao longo do primeiro e segundo capítulos, a posição 

periférica está condicionada por uma lógica de conjunto, isto é, é parte de uma 

dinâmica internacional do trabalho constituída a partir das formações sociais 

nacionais, projeções desta. Esta dinâmica é a responsável pelos fluxos 

econômicos e, portanto, pelos fluxos de excedente econômico entre os 

Estados, possibilitando o próprio desenvolvimento da economia-mundo.   

Por outro lado, o desenvolvimento da economia-mundo capitalista, cujas 

tendências foram expostas na seção 1.2, engendra transformações na própria 

DIT e nos padrões de acumulação que o próprio capitalismo, como modo de 

produção internacionalizado, assume para lidar com suas contradições. 

Giovanni Arrrighi (1996) seguindo a herança intelectual do historiador Fernand 

Braudel, elabora uma interpretação do capitalismo histórico em que este é 
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dividido em ciclos sistêmicos de acumulação. Cada um destes ciclos é liderado 

por uma nação hegemônica. Em cada ciclo é possível identificar um padrão de 

acumulação cuja força dinâmica ou origem, provem da nação hegemônica em 

questão. Para a periferia do sistema capitalista os ciclos sistêmicos de 

acumulação britânico e americano correspondem aos contextos dentro dos 

quais ocorreram as transições ao capitalismo e, portanto, a formação das 

contradições histórico-estruturais no período tratado nesta Dissertação.   

O ciclo sistêmico de acumulação britânico foi marcado pela revolução 

Industrial cuja vanguarda coube aos ingleses. A ordem econômica e política se 

transformam a partir de então e com ela o próprio caráter da dependência. 

Como indica Ladislau Dowbor:  

 

“A relação de dependência sofre uma modificação essencial na medida em que 
a dominação política e militar que caracterizava a fase colonial era 
transformada em dominação econômica e financeira, forma de dominação 
neocolonial. No entanto, são ainda as necessidades do capitalismo dominante 
que determinam em última instância a orientação da economia brasileira, e 
assistimos a um reforço potente da extroversão econômica.” (DOWBOR, 2009, 
p. 110).  

 

Com a Revolução Industrial, o Imperialismo de livre comércio britânico 

introduz uma nova dinâmica internacional tanto do ponto de vista político-

ideológico quanto do ponto de vista econômico. No Brasil a “ordem cafeeira”, o 

complexo cafeeiro ou a economia agroexportadora, como preferir, foi um 

padrão de acumulação e de transição ao capitalismo, sempre interligado a esta 

ordem internacional vigente.  

É a partir deste momento que as contradições do capitalismo periférico 

agudizam-se. O caráter já historicamente extrovertido da economia periférica é 

reforçado pela intensificação da DIT segregada em exportadores de alimentos 

e matérias-primas para as nações em processo de industrialização, de um 

lado, e exportadores de manufaturados, de outro. Mas ao mesmo tempo, 

fazendo parte do processo de constituição das contradições, o capital 

estrangeiro assume cada vez mais papel insubstituível no desenvolvimento das 

forças produtivas das formações capitalistas periféricas. A todas estas 

transformações, Caio Prado Júnior (1998), no caso do Brasil, aponta para uma 

mudança material da sociedade. Esta fora posta em movimento em 
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decorrência da acumulação desencadeada pelo ciclo cafeeiro (complexo 

cafeeiro), pela liberação do capital antes acumulado no tráfico de escravos; 

pela entrada de capitais estrangeiros para construção de obras de infra-

estrutura, transportes e empresas de mineração, e também na emergência de 

casas bancárias e redes de comércio. Contudo, afirma Prado Júnior: 

  

“Faltava, sobretudo, o que a moderna indústria fabril e mecanizada exige como 
condição essencial de vida: um mercado amplo e em contínua expansão, o que 
as condições sociais e econômicas da grande massa da população brasileira 
não podiam oferecer. Não era assim possível às manufaturas nacionais 
concorrerem com a importação estrangeira proveniente de indústrias altamente 
desenvolvidas, em constante e acelerado progresso. Era a esta que caberia 
satisfazer às necessidades limitadas do país; as manufaturas indígenas só 
excepcionalmente estariam em condições de supri-la. A economia brasileira 
estava assim presa num círculo vicioso de que somente transformações futuras 
de vulto a poderia livrar: ela se fundava e hauria suas forças precisamente 
naquilo que constituía sua fraqueza orgânica, a grande lavoura produtora de 
gêneros de exportação. Se era nesta que se baseavam a riqueza e a 
produtividade nacionais, era ela também, em última análise, a responsável 
pelas acanhadas perspectivas do país.” (PRADO JUNIOR, 1998, p.198-199).  

 

A transformação material da sociedade brasileira, enfatizada por Caio 

Prado Júnior associada ao Imperialismo e à DIT, provocou domesticamente o 

complexo exportador. Ambos, Imperialismo e DIT assumem durante a 

hegemonia britânica uma lógica distinta daquela observada durante a 

hegemonia americana. Nesta, a grande corporação dá início ao que Fernando 

Henrique Cardoso chamou de “internacionalização do mercado interno”. (Idem. 

1993, p.116). Como afirma Belluzzo, “o deslocamento dos centros dinâmicos 

do capitalismo produz as modificações na divisão internacional do trabalho e 

nas relações entre centro e periferia, isto é, na geoeconomia” (BELLUZZO, 

2009, p.174). Tais modificações na divisão internacional do trabalho 

correspondem exatamente ao que Dowbor (2009) argumenta ser a 

modernização das relações de dependência e a modificação das bases 

técnicas da dependência. (Idem. Idem. p. 95-112). Isto é, nada mais do que 

Caio Prado Junior já havia apontado sobre a transformação material da 

sociedade periférica (embora fale especificamente sobre o Brasil) a partir da 

atuação sempre presente do capital estrangeiro (Idem. Idem. pp. 270-83).  

Estas considerações são imprescindíveis quando se pensa o capitalismo 

em perspectiva temporal e histórica, ou seja, em movimento. Como 
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demonstrou Marx, em sua teoria sobre o capitalismo, este tende à 

centralização e à queda da taxa de lucro devido ao caráter duplo e contraditório 

da composição orgânica do capital, que expressa a relação também 

contraditória entre valor e técnica, ou entre o processo de valorização e o de 

produção. As teorias sobre o Imperialismo agregam as Relações Internacionais 

a esta perspectiva. E isto nos remete às alterações contínuas da própria 

Divisão Internacional do Trabalho, pois o capital, conforme se expande e 

esbarra em suas contradições, engendra, mediante as ações dos principais 

agentes capitalistas envolvidos, estratégias renovadas de valorização no que 

tange à alocação do capital para aperfeiçoar a capacidade de absorver as 

vantagens de cada formação social. Por isso as bases técnicas da 

dependência se modernizam e se modificam, pois o palco do capital é a 

economia-mundo. Neste sentido, escreve C. Palloix,  

 

“Com efeito, o capital internacional vê a sua esfera constituir-se no campo de 
relações de produção que já não são nacionais, mas sim mundiais. O capital 
internacional não se reduz a uma aparência formal, a relações jurídicas, mas 
sim à entrada em função de meios de produção e sua valorização enquanto 
capital graças ao trabalho, na base das relações de produção, que já não são 
nacionais, mas sim mundiais, na medida em que se referem a um sistema de 
lugares e funções dos agentes e meios de produção que se situam numa órbita 
mundial, e já não nacional. Tanto o ordenamento do capital (ordenamento das 
máquinas, por exemplo) como o ordenamento do trabalho em relação ao 
capital, ou a apropriação da ciência pelo capital, produzem-se na base da 
estratégia do desenvolvimento da firma multinacional, a qual é uma estratégia 
mundial, isto é, englobando elementos dominantes situados fora do âmbito 
nacional.” (PALLOIX, 1972, p. 23) 

 

De acordo com Giovanni Arrighi, (Idem) cada padrão de acumulação 

corresponde a uma lógica específica entre capitalismo e territorialismo. 

Enquanto o capitalismo visa a acumulação de capital e utiliza o território como 

um meio para tanto, o territorialismo apresenta uma relação inversa, ou seja, vê 

como objetivo o território e utiliza o capital como meio para este fim. Estas duas 

lógicas, entretanto, não funcionam isoladamente, mas relacionam-se entre si 

em um dado contexto espaço-temporal, isto é, concretamente seu 

entrelaçamento depende das condições do tempo e do lugar.   

Sob a hegemonia inglesa a associação entre capitalismo e territorialismo 

era ancorada no que se convencionou chamar de Imperialismo de Livre 

Comércio. Trata-se de uma Ordem Mundial ou um regime de acumulação. O 
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fluxo de comércio e acumulação se baseava na especialização da produção 

dos países coloniais e dependentes no setor primário, enquanto a Inglaterra, 

país do vanguardismo da revolução industrial, se especializa na exportação de 

manufaturados. Este regime vê seu declínio quando Alemanha e EUA, após 

absorverem os estímulos destas trnasformações e desenvolverem suas forças 

produtivas, entram em concorrência direta com a Inglaterra no final do século 

XIX. Conforme demonstra Arrighi, no Imperialismo de Livre Comércio “o 

territorialismo e o capitalismo britânicos haviam fertilizado um ao outro” (Idem. 

Idem. p. 60). A ordem americana, ao contrário, afirma, articula o territorialismo 

e o capitalismo como indistinguíveis entre si (Idem. Idem). Com esta indistinção 

reconfigura-se a DIT, pois, como explica Belluzzo, a gestão capitalista 

americana incorporou o territorialismo de uma nova forma, a 

transnacionalização produtiva, posta em movimento pelos fluxos de 

investimento direto externo.  

De fato, a transnacionalização, por meio do IDE, modifica a divisão 

internacional do trabalho ao transportar cópias de empresas inteiras em 

escalas variadas para diversos países centrais e periféricos, em busca de 

mercados consumidores e de mão-de-obra barata.  

 

“Sob a hegemonia americana, a expansão mundial do capitalismo muda a 
divisão internacional do trabalho e o esquema centro-periferia proposto pela 
hegemonia inglesa, tanto porque a natureza e a dimensão dos centros são 
radicalmente diferentes, quanto porque sua expansão para fora e a 
incorporação de periferias funcionais não correspondem mais à divisão clássica 
entre um centro produtor de manufaturas e uma periferia produtora de 
matérias-primas. Como foi dito, a economia norte-americana, desde o século 
XIX, é simultaneamente grande produtora de manufaturas, matérias-primas e 
alimentos. Assim, sua expansão para fora não se dá apenas nem 
fundamentalmente pelo comércio, mas, sobretudo, pelas filiais do grande 
capital financeiro trustificado. Este é dominante internamente desde o final do 
século XIX e internacionalmente desde o começo do século XX. No segundo 
pós-guerra, a expansão da grande empresa vai promovendo paulatinamente o 
aparecimento de fluxos comerciais entre países que são, na verdade, o 
comércio entre matrizes e filiais. Este movimento vai se deslocando do 
Atlântico Norte para a América Latina, avançando depois para o Pacífico”. 
(BELLUZZO, 2009, p. 188).  

 

Da mesma forma, Theotônio dos Santos aponta corretamente para a 

contradição, demonstrada por Marx, do desenvolvimento capitalista, pois ao 

mesmo tempo em que este aprimora as forças produtivas, também produz a 
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redução do valor abstrato na forma de lucro sob o capital oriundo da mais-valia 

morta. O resultado histórico, a tendência à centralização e ao monopólio-

oligopólio, aparece na forma do que chama de célula principal da economia 

capitalista internacionalizada, a empresa multinacional e, ao lado desta, dos 

IDE. Com estes, uma extensa rede de processos e tecnologias de produção 

fertiliza uma nova proposta para a configuração da Divisão Internacional do 

trabalho após a segunda guerra mundial. Neste contexto desdobram-se os 

processos de industrialização dos países de posição periférica. Em suma, 

escreve o autor, seria “o papel da especialização vertical (em oposição à 

horizontal), que permite a alguns países subdesenvolvidos utilizar suas 

vantagens comparativas, como mão-de-obra barata, quando a produção já está 

devidamente padronizada e não depende de inovações” (SANTOS, [S.d], p. 

18)47.  

Vemos, portanto, que a economia-mundo capitalista, como lócus da 

formação capitalista periférica e da dependência, ao se desenvolver, é capaz 

de alterar certos parâmetros do problema, como é o caso notável da Divisão 

Internacional do Trabalho no capitalismo contemporâneo. Contudo, é 

necessário não esquecer o fator da longa duração da dependência, isto é, a 

questão de sua reprodução. Neste sentido concordamos com Fernando 

Henrique Cardoso quando este afirma: 

 “A reprodução da dependência dá-se basicamente de dois modos: aumenta o 

desequilíbrio crônico entre a geração de divisas e a necessidade de 
importações; por outro lado, o funcionamento do sistema produtivo industrial na 
Periferia continua a requerer a importação de equipamentos e tecnologia que 
são fabricados e criados nos países do Centro. Os dois fenômenos se inter-
relacionam e derivam da acentuação do que na linguagem cepalina se 
chamava de ‘a insuficiência dinâmica da capitalização” (CARDOSO, 1993, p. 
21).    

 

Esta reprodução é também denominada de desequilíbrio externo. Fica 

claro nesta síntese que a dependência se reproduz basicamente pelas esferas 

tecnológica e financeira. Mesmo com a modificação das bases técnicas da 

                                                             
47 Disponível em:< http://www.reggen.org.br/midia/documentos/arevocienttecno.pdf> Acesso em: 
09/01/2014. A revolução científico-tecnológica e a internacionalização da produção, tendo como célula 
principal a empresa transacional e seu comércio ‘intra’, também foi extensamente analisada por 
GiovanniArrighi, ao analisar os impactos da revolução científico-tecnológica no ciclo sistêmico da 
acumulação orquestrado pela hegemonia americana. (Idem. Idem).   
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dependência, isto é, com a industrialização e a modificação da DIT, o centro 

capitalista continua um degrau acima da periferia em termos de tecnologia e 

capitalização. Isto porque possui uma posição monopólica adquirida 

historicamente. Esta tendência ao desequilíbrio externo é responsável pela 

manutenção do setor externo primário exportador, como elemento chave no 

ciclo econômico periférico.  

 

CONCLUSÃO 

 

 O debate em torno das questões abordadas na presente 

dissertação não se encontra esgotado. A dificuldade é entender as múltiplas 

articulações e determinações recíprocas entre o Capitalismo dos países 

centrais e o capitalismo que se desenvolve nos países periféricos.  Portanto, a 

dificuldade é estender a compreensão da lógica do sistema capitalista para as 

relações internacionais. É uma constante luta entre o todo e as partes, entre o 

abstrato e o concreto.  

No primeiro capítulo procuramos apontar que a economia mundo e o 

capitalismo são duas faces da mesma moeda e que, portanto, como 

demonstrado por Immanuel Wallerstein, a Divisão Internacional do Trabalho é 

crucial para o desenvolvimento do capitalismo. Para este autor, o capitalismo 

não existiria se não fosse este elemento.  

Daí foi possível expor o objeto de nossa Dissertação, que é a FESCP e 

a dependência decorrente. Entretanto a tarefa não estaria completa sem as 

considerações teóricas acerca das raízes do capitalismo periférico, pois vimos 

que o nascimento ou formação da periferia do sistema capitalista foi distinto do 

capitalismo central no que tange às relações de produção e às forças 

produtivas. Com isso procuramos identificar as contradições históricas e 

estruturais básicas mais elementares da formação periférica e, seguindo o 

modelo apontado por S.Amin, apontamos sete contradições (capítulo 3º, item 

3.2): (i) o desenvolvimento particular das forças produtivas correspondente a 

relações de produção sociais escravistas; (ii) a organização social na qual as 

relações de produção eram extrovertidas; (iii) os desequilíbrios decorrentes dos 

dois processos anteriores ao nível das forças produtivas e ao caráter exógeno 

da acumulação; (iv) o problema da força de trabalho assalariado e sua 
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correspondência ao nível das forças produtivas oriundas das três contradições 

anteriores; (v) a especialização em produtos primários para exportação; (vi) a 

“quarta forma de capital”, ou seja, o capital estrangeiro necessário ao 

desenvolvimento do capitalismo periférico; (vii) finalmente, o capital estrangeiro 

e sua estrutura monopólica/oligopólica. 

Assim pudemos observar que a economia dependente apresenta 

características macroeconômicas e descompassos básicos que lhe mantém 

refém de um desenvolvimento subordinado, subdesenvolvido. Entre outros, 

mencionamos a heterogeneidade estrutural, o desemprego, a inflação, o 

desequilíbrio externo e a existência de uma acumulação primitiva, ou seja, que 

lhes dão a característica de “dualidade” de seu desenvolvimento.  

Todas estas considerações foram delineadas com o intuito de 

demonstrar a esfera concreta da dependência, isto é, as variáveis responsáveis 

por sua existência como força teórica. Neste sentido podemos observar que a 

dependência tecnológica e financeira é recorrente e projeta, de fato, a 

reprodução das contradições, ao mesmo tempo em que é destas um produto, 

culminando na reprodução da dependência e do subdesenvolvimento.  

Por outro lado, a periodização da dependência não elimina seu caráter 

reprodutivo, pois este está assentado sob as contradições básicas e também 

pelos descompassos macroeconômicos derivados destas últimas. A 

sociabilidade material das sociedades periféricas modifica-se, mas também se 

modifica a do centro, ou seja, na lógica global as relações centro-periferia 

continuam a existir e a dependência ao lado dela.  

As contradições histórico-estruturais das FES ou do modo de produção 

capitalista, operando em formações sociais periféricas, impelem as nações 

subdesenvolvidas ao enfrentamento com certos dilemas que podem ser 

observados ao longo de sua história. A literatura consagrada chama estes 

dilemas de ‘tendências’, mas são, na verdade, dilemas que reproduzem a 

dependência. São causa e consequência concomitantes que se manifestam 

sob as formas das tendências ao desemprego, deterioração nos termos de 

intercâmbio, desequilíbrio externo e inflação.  Todas nos remetem à questão da 

reprodução, mas a principal é o desequilíbrio externo, pois este é o reflexo 

mais fiel das contradições histórico-estruturais que tentamos identificar ao 

longo do trabalho.  
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A mudança de hegemonia e da DIT permite periodizar a dependência, 

mas não eliminar a função de seu caráter reprodutivo. Muito embora nosso 

foco de análise tenha sido a constituição e identificação das contradições 

histórico-estruturais básicas da formação periférica e, portanto, das bases 

concretas da dependência, vale ressaltar que a dependência desloca-se no 

tempo e no espaço, modificando sua forma de reprodução à medida que a 

economia-mundo capitalista se desenvolve.  

Ao longo do trabalho procuramos identificar, mediante a revisão da 

literatura sobre o tema, as contradições histórico-estruturais principais da 

formação do capitalismo periférico. Tais contradições conformam, neste 

sentido, um sistema que se reproduz e, mesmo, se autorreproduz. Nossa 

exposição ficou circunscrita ao período que precede o descolamento do centro 

dinâmico destas economias, ou seja, observou as contradições básicas destas 

formações na consolidação do capitalismo pela estrutura agroexportadora. Daí 

nasce o caráter caracteristicamente doméstico da dependência.   

No século XIX, após a Independência, o mercado interno, devido à 

excessiva extroversão da formação social periférica não possuía as forças 

econômicas necessárias para enveredar um padrão endógeno de acumulação. 

Podemos então conceber este período como conformando um padrão de 

acumulação extrovertido, em cujo seio estava a demanda internacional e as 

variações nos preços dos produtos primários, já que era a partir do setor 

externo que o fluxo de renda nacional se propagava. Por outro lado, a 

passagem para a economia industrial na América Latina foi duplamente 

determinada pelo seu ponto de partida. Ou seja, de um lado a herança histórica 

da realidade socioeconômica de uma economia agrário-exportadora, de outro, 

sua precoce inserção na divisão internacional do trabalho (século XVI), 

permanecendo sem transformações maiores no contexto tardio do capitalismo 

monopolista do século XIX. Fato que mais uma vez confere importância ao 

papel do capital estrangeiro no processo, tanto do ponto de vista da exportação 

de capitais e Investimento Direto Externo, quanto do ponto de vista de 

estruturas de oferta já oligopolizadas e suas repercussões nas características 

estruturais anteriormente salientadas. Desta forma, as necessidades de capital 

na industrialização periférica, porque tardia, seriam maiores do que as da 

industrialização originária dos países centrais, desenvolvidos.   
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De qualquer forma, a passagem à economia industrial na América Latina 

irá ser levada a cabo pelo processo de substituição de importações e pela 

alteração já mencionada na DIT. Este processo, por outro lado, ver-se-á 

problemático, na mesma medida em que as contradições anteriormente 

mencionadas da economia agrário-exportadora estariam presentes ou não, ao 

longo da consolidação do padrão de acumulação endógeno. 

O significado do processo de substituição de importações também está 

vinculado à contradição histórica-estrutural referente ao caráter exógeno do 

ciclo social e econômico periférico. A partir de 1930 dá-se início à alteração da 

função do setor externo em relação à formação da renda nacional, isto é, dá-se 

início ao processo de deslocamento do centro dinâmico da economia, que 

passa a ser o mercado interno e o investimento interno. Assim, a partir deste 

momento a segunda contradição histórico-estrutural (caráter extrovertido de 

sua economia) é suprimida. Entretanto, devido a não supressão das demais 

contradições, a função do setor externo ainda continua vital, já que continua a 

ser o elemento conector das estruturas de oferta e demanda e, por isso, 

decisivo no processo de diversificação da estrutura produtiva. 

Concomitantemente, entretanto, a DIT permanece inalterada e o setor externo 

periférico latino-americano mantém seu caráter primário e, portanto, conforme 

indicado por Maria da Conceição Tavares, apresenta-se como uma das causas 

do crônico estrangulamento externo. Destarte a contradição histórica-estrutural 

da especialização continua e aparece agora como elemento paradoxal do 

processo de desenvolvimento. Segundo a mesma autora, na realidade o 

processo de substituição de importações se dá no ritmo da evolução do 

estrangulamento externo. Esta evolução somente pode ser compreendida pela 

perspectiva de que a supressão da segunda contradição - o caráter exógeno 

do ciclo econômico dos países de FESCP - foi suficiente para possibilitar um 

padrão de acumulação endógeno, mas não independente.  

A permanência dos desequilíbrios estruturais, porém, em relação à 

estrutura produtiva, à absorção da mão-de-obra, à presença do capital 

estrangeiro e à dependência da especialização internacional do trabalho, como 

forma de erigir o valor da moeda para a troca internacional, conferem à 

industrialização, via substituição de importações, “problemas de natureza 
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externa e interna [que] tendem a se avolumar de forma a frear o dinamismo do 

processo” (TAVARES, 2000, p. 231).  

As mudanças no cenário internacional a partir de 1929 e o arrefecimento 

da demanda e dos preços dos produtos primários exportados, o “ajustamento 

estrutural” engendrado pela periferia latino-americana, tratou de satisfazer a 

demanda interna existente e as possibilidades de expansão da oferta mediante 

maior utilização da capacidade produtiva interna, ou seja, garantir a produção 

de bens e serviços relativamente independentes do setor externo e a instalação 

de unidades produtivas para substituir bens anteriormente importados.  

Conforme o processo avança, a pauta de importações torna-se cada vez 

mais complexa. Como analisa Fernando Henrique Cardoso (2011), enquanto 

as condições externas e internas do processo de substituição de importações 

estivessem presentes, seu curso haveria de ser relativamente normal. Quando 

então o processo de substituição de importações chega ao auge e a frágil 

aliança entre os interesses da estrutura da capacidade para importar e da 

estrutura industrial não mais dá conta do desenvolvimento até então posto em 

movimento 

Destarte temos, a partir de então, a intensificação das contradições 

histórico-estruturais referentes ao capital estrangeiro e sua estrutura de oferta 

monopólica-oligopólica. Até a crise da dívida (1980/82) o crescimento das 

economias periféricas iria ser alicerçado pela presença do capital estatal. Daí 

que fora possível, através da ação conjunta do capital estrangeiro e do capital 

estatal, a ruptura histórica da DIT do ponto de vista periférico, pois este 

passava a ser também produtor de manufaturados. Por outro lado, o setor 

exportador historicamente especializado continuava sendo o carro chefe da 

constituição do valor para a troca internacional nestas economias. O que, de 

fato, desmistifica qualquer mudança eminentemente essencial no caráter 

básico da DIT. Ao mesmo tempo, com este novo modelo de desenvolvimento, 

o processo de transferência de excedente/valor aparece intensificado também, 

agora na conta de transações correntes.   

O período que vai da crise de 1929 até 1979 marcou, na América Latina, 

um padrão de desenvolvimento que se consolida endogenamente, mas 

preserva - e isto faz parte da forma de transferência de valor associados aos 

ajustamentos estruturais periféricos - as contradições histórico-estruturais 
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referentes ao desenvolvimento das forças produtivas, processo de absorção e 

reprodução de mão-de-obra e papel do capital estrangeiro.    

O fim deste padrão de desenvolvimento, que se encerra com a crise 

internacional em 1979, significando simultaneamente a redenção a um novo 

tipo de dependência, no qual o capital estrangeiro continua tendo papel ativo, 

mas o capital estatal perde sua concepção desenvolvimentista, dá início a novo 

processo que agravará a dependência estrutural, com o aprofundamento das 

relações internacionais sob a hegemonia do capital financeiro, 

operacionalizado pela retomada da hegemonia norte americana. Destarte, o 

subdesenvolvimento continua a se reproduzir a partir das contradições histórico 

estruturais, gerando as mazelas sociais conhecidas de sua aparência.   

Todos estes padrões de acumulação tiveram íntimo vínculo com o que 

Samir Amin destacou ser a base da dialética centro-periferia. A hipótese dos 

ajustamentos estruturais que reproduzem estas relações centro-periferia, mas 

que são, em última instância, determinadas pelas leis de desenvolvimento do 

capital no centro, emergem periodicamente, mediante as crises geradas pelo 

sistema. Se há um aspecto claro e inegável que diferencia a transição e 

consolidação do capitalismo periférico, em relação ao capitalismo originário do 

centro, é a presença da forma de capital estrangeiro inerente à emergência do 

capitalismo monopolista. Ou seja, a industrialização periférica ocorre 

organicamente infiltrada no contexto da internacionalização do capital produtivo 

e financeiro.  

Como já observado ao longo da Dissertação, este capital opera sobre 

um campo de relações mundiais de produção em cujo seio está a definição da 

formação capitalista periférica. A presença do capital internacional, utilizando-

se das estruturas periféricas, põe em movimento as forças econômicas que 

ditam fluxos de excedente, de mercadorias, de capitais e de estruturas 

salariais, resultando, como denomina Palloix, na repartição internacional da 

mais-valia. O confronto entre a lógica do capital nacional e do capital 

internacional irá influenciar nos níveis da política macroeconômica e das 

políticas sociais dos países periféricos.  

As crises, pelas quais passa a economia internacional, representam 

sempre, do ponto de vista da periferia, “ajustamentos estruturais” relativos, 

devido aos novos mercados que a cada crise se abrem na periferia. As 
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relações centro-periferia escondem temporalmente o desequilíbrio entre 

produção e consumo ou entre poupança e investimento, sendo catalisador 

semelhante ao crédito, ao permitir, como variável constante, conforme indicado 

por S. Amin, uma transferência do desequilíbrio entre os departamentos no 

centro, mediante a adaptação das formações subdesenvolvidas. A adaptação 

se manifesta essencialmente na pressão que estas crises ou ciclos de 

acumulação e, consequentemente, que as ações do capital internacional 

exercem sobre a balança de pagamentos dos países periféricos e sobre as 

contradições histórico-estruturais, de modo a preservar as tendências 

inflacionárias provocadas pelo desequilíbrio estrutural, o desemprego, a 

deterioração dos termos de troca, transferências negativas do efeito 

multiplicador e, por último, transferência de excedente da periferia para o 

centro.  

Se a questão do capitalismo é a alienação de valor a partir de uma 

relação social desigual, do ponto de vista internacional esta alienação de valor 

se dá a partir de uma relação internacional desigual entre formações 

capitalistas periféricas, cujas contradições histórico-estruturais se encaixam 

nas necessidades de um capitalismo avançado e imperialista do centro, 

permitindo a alienação de parte da produção do excedente dos primeiros pelos 

últimos. Em decorrência, a desigualdade fundamental centro-periferia engendra 

a acumulação alargada do capital em escala mundial.  

Finalizando, concordamos com Samir Amin quando este indica que a 

compreensão de nossa realidade se encontra “na análise histórica da evolução 

das formações sociais, de seus dinamismos respectivos e de suas 

contradições específicas, nas condições reais, históricas, concretas, do 

desenvolvimento desigual.” (Idem. 1976. p.110). O que permite aparecer, cada 

vez mais forte, a contradição crescente “entre o caráter mundial da produção – 

que se manifesta pelo peso crescente das sociedades multinacionais” e do 

capital internacional financeiro e “o caráter sempre nacional das instituições 

tanto do trabalho quanto do capital.” (Idem. Idem. p.61). 
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