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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo analisar o padrão de reprodução da economia brasileira no 

período 1990-2010. Apoiado no conceito de padrão de reprodução do capital, um 

componente do processo histórico de desenvolvimento do modo de produção capitalista, 

a partir de uma visão de totalidade, que inclui a conjuntura da luta de classes e o 

conceito de bloco no poder, visa identificar e interpretar as transformações 

experimentadas pela economia brasileira no período acima mencionado. Conclui-se que 

as transformações estruturais ocorridas acirraram as contradições que são próprias das 

economias dependentes, as quais se manifestam por meio de insuficiências e 

deformações que romperam com a tendência iniciada com o processo de 

industrialização, o que pode ser exemplificado nas tendências à crise do setor industrial, 

na nova reorganização do bloco no poder, nas mudanças na pauta exportadora, na 

persistência do desemprego e no acirramento da questão social nesses anos. 

Palavras-chave: Dependência. Economia Brasileira. Padrão de reprodução do capital. 

Capitalismo contemporâneo. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the reproduction pattern of the Brazilian economy in the 

period 1990-2010. It is based on the concept of the pattern of reproduction of capital, a 

component of the historical process of development of the capitalist mode of 

production, from a vision of totality. This includes the conjuncture of the class struggle 

and the concept of a bloc in power. Thus, the study aims to identify and interpret the 

transformations experienced by the Brazilian economy in the period mentioned above. It 

is concluded that the structural transformations that have occurred have intensified the 

contradictions that are characteristic of the dependent economies, which are manifested 

through insufficiencies and deformations that have broken with the trend that begun 

with the industrialization process, which can be exemplified in the tendencies to the 

crisis, of the new reorganization of the bloc in power, the changes in the export agenda, 

the persistence of unemployment and the intensification of the social question in those 

years. 

Key words: Dependence. Brazilian Economy. Pattern of reproduction of capital. 

Contemporary capitalism. 
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1 INTRODUÇÃO
1
 

 

A expansão do capital é determinada pelo processo histórico de desenvolvimento do 

modo de produção capitalista em sua totalidade, o que na concretude corresponde ao 

processo de rompimento com formações socioeconômicas tradicionais. Essa expansão 

do centro a periferia correspondeu a um processo particular de reprodução do capital, 

visto que as economias latino-americanas, em especial a economia brasileira, se 

inseriram dentro desta dinâmica em nível internacional como economias agrárias, ou 

seja, o desenvolvimento capitalista destas economias dependentes se deu a partir da sua 

subordinação à acumulação capitalista do centro. A economia agroexportadora funde-se 

como o fundamento modernizador desta periferia, mesmo que isto seja reafirmação do 

passado colonial. É a dupla face do capitalismo dependente, pois a constituição da 

dependência econômica está em uma relação direta com o fluxo de capitais do centro 

em direção à periferia. Visto que a divisão internacional do trabalho coloca-se 

historicamente como o determinante do desenvolvimento, a formação da economia 

dependente relaciona-se com o processo de acumulação capitalista em escala global. 

Marini (2005) define a economia dependente como o produto de uma economia 

internacional especializada, sendo “(...) uma formação social baseada no modo 

capitalista de produção, que acentua até o limite as contradições que lhe são próprias” 

(MARINI, 2005, p.164). O mercado na qual se opera a expansão do capital industrial 

constitui-se objetivado na especialização dos países independentes subordinados a uma 

hegemonia determinada historicamente. Constituindo-se como uma economia 

intimamente relacionada com o movimento de expansão das relações de produção 

capitalistas, as economias latino-americanas adquiriram o papel de garantir a 

apropriação de uma massa cada vez maior de mais-valia pelo capital internacional, em 

uma economia global em amplo processo de expansão, intimamente ligada a 

financeirização e a abertura/desregulamentação de mercados. 

Através do processo de industrialização de determinadas regiões agrárias da periferia, 

onde a gênese e o desenvolvimento da indústria periférica no Brasil é apenas uma 

manifestação, e em virtude do processo de generalização dos aumentos da produtividade 

                                                           
1
 Esta pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 
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social do trabalho em nível internacional, em uma combinação superexploração da força 

de trabalho e aumento da produtividade, a tendência histórica apresentada pela nova 

economia industrial em escala mundial torna-se uma mostra da crise latente do capital, 

ligada à tendência a queda da taxa de lucro, que se objetiva no pós 1970, como a 

demonstração da não retomada dos níveis de lucratividade do período posterior a 1945, 

e como uma resposta histórica do capital a esta conjuntura. Nos anos 2000, uma fase de 

grande crescimento internacional, impulsionada pelas economias americana e chinesa, 

deu um novo impulso para o capitalismo em sua totalidade, ao mesmo tempo em que 

acirrou suas contradições inerentes, visto os dez anos de crise que se seguiram, iniciados 

em 2008 e que ainda hoje se fazem presentes, mesmo com as expectativas de 

recuperação. 

Jaime Osório resgatou as categorias da Teoria Marxista da Dependência, como 

formuladas nos anos 1960 e 1970, e avançou em sua teorização, ao entender que com o 

processo histórico de acumulação na América Latina e com o seu ciclo e reprodução 

particulares se deu a formação de um grande capital, especialmente desde os anos 1990, 

como consequência da abertura e das privatizações. Contudo, a tendência passou a ser a 

de constituição de um novo padrão exportador, baseado no aumento da produção 

primária na pauta exportadora, o que poderia corresponder a uma crise no setor 

industrial dessas economias dependentes. Porém, trata-se de um fenômeno específico a 

um processo mais abrangente que corresponderia, segundo Osório, na formação de um 

novo padrão de reprodução do capital na América Latina, como expressão de um 

momento de crise estrutural do capital, visto que se instaura como uma resposta do 

capital a essa crise, pois é estabelecido a partir de um projeto de classe e de um modelo 

específico de desenvolvimento. 

Ao estudar o processo histórico da acumulação de capital na América Latina e partindo 

das ideias de Marini, Jaime Osório identificou diferentes padrões de reprodução do 

capital no decorrer da vida econômica regional desde o processo de descolonização 

dessas nações: o padrão agro-mineiro exportador (do século XIX até as primeiras três 

décadas do século passado); o padrão industrial (entre meados dos anos 1940 até os 

anos 1980) e o novo padrão exportador de especialização produtiva (a partir do final dos 

anos 1980 até os dias atuais). Este último momento descreveria a conjuntura 

contemporânea da economia latino-americana e é produto das transformações do modo 

de produção capitalista a partir das crises dos anos 1970 que se caracterizou pela 
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redução da taxa de lucro a partir de então em nível global, acarretando a constituição de 

grandes mudanças e reorganizações no sistema em sua totalidade, além da 

intensificação da contraofensiva da burguesia em nível internacional, o que levou a 

derrota da classe trabalhadora em muitos países, que por outro lado, permitiu a 

restruturação e o inchaço do mercado de trabalho em um grau elevado, além da 

progressiva incorporação de novos territórios à ótica de valorização do capital. 

 

Trata-se de um período de revolução tecnológica que promoveu o fracionamento do 

processo produtivo, a partir da formação de grandes conglomerados e cadeias globais de 

produção, em virtude do alto grau de centralização e concentração de capital. Uma 

produção que tende a subcontratação de mão de obra barata na periferia, dentro de um 

quadro caracterizado pela precarização das condições de trabalho, favorecido pelo 

avanço neoliberal, como ideário dominante. 

 

A partir do estudo a respeito das particularidades do capitalismo periférico e ao 

esclarecer a natureza da acumulação de capital no Brasil para o período 1990 a 2010, 

algumas questões se fazem centrais: se pode afirmar que há uma tendência à 

consolidação de um novo padrão exportador de especialização produtiva, que reflete a 

constituição de um novo padrão de reprodução do capital no Brasil para esse período em 

específico, como sugere Jaime Osório para a América Latina em sua totalidade? E quais 

são as mediações necessárias para que esta teoria possa ser aplicada a diferentes níveis 

de abstração e quais são as implicações desta análise em particular para a realidade 

brasileira?  

A hipótese levantada é a de que a noção de novo padrão de reprodução do capital, ou 

padrão exportador de especialização produtiva, como desenvolvido por Jaime Osório, 

possui grande poder de explicação da realidade latino-americana em sua totalidade, 

porque este autor parte de um determinado nível de abstração e, ao se constituir como 

um expoente contemporâneo da tradição marxista dos estudos da dependência, avançou 

em determinados conceitos e direções. O respeito dado à teoria de Osório é devido a sua 

grande capacidade de dar respostas aos problemas que apresentam a economia latino-

americana na contemporaneidade, buscando a essência das relações entre o capital e o 

trabalho que são específicas nas economias dependentes, devido o caráter da 

superexploração. Porém, o objetivo de Osório foi discutir a realidade econômica em um 
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grau de concretude que seria próprio a uma visão de totalidade da acumulação de capital 

no subcontinente, mas somente esta vista como um todo.  

A economia dependente só pode ser compreendida dentro de um quadro historicamente 

determinado pelo modo de produção capitalista em nível internacional, visto que a 

economia latino-americana é um produto da expansão do capital, sendo este comercial 

no primeiro momento e depois do capital propriamente dito (industrial); é uma parte 

integrante do todo, pois somente a partir de uma visão da totalidade, que podem ser 

apreendidas as forças e as condições históricas que dão o dinamismo para a acumulação 

de capital na periferia. 

A tendência de autoexpansão do capital se revela historicamente pela incorporação de 

novos territórios geográficos à ótica de produção e acumulação, que leva ao processo de 

crise e destruição de antigas formações socioeconômicas até então ali existentes, dando 

lugar a possibilidade de constituição de relações de produção tipicamente capitalistas na 

periferia e que reproduzem o todo, a partir das particularidades e singularidades dessas 

regiões. Está claro que um subconjunto da totalidade também reproduz o todo. É 

partindo do concreto para chegar ao abstrato e percorrendo o caminho de volta, que fica 

claro o fato de que a acumulação tipicamente capitalista, que instaurou o modo de 

produção capitalista no que concebemos hoje como economias centrais, criou a 

periférica do capitalismo, a partir do processo histórico de expansão do capital 

industrial, fomentando economias acessórias à economia central e subordinadas a esta.  

Todas as mutações que historicamente ocorreram na estrutura periférica precisam ser 

compreendidas como elementos de transformações maiores que ocorreram no todo 

capitalista, mas sob a luz de conceituações e categorias próprias do capitalismo 

dependente e da maneira particular como a luta de classes se dá na formação 

socioeconômica fundada na superexploração da força de trabalho. 

A tradição marxista entende a realidade em sua totalidade, sendo que “(…) as 

determinações recíprocas entre o todo e as partes constituem a essência do seu método 

dialético” (CORAZZA, 1996, p.36). Nessa realidade, que é social, histórica, complexa e 

contraditória, as formas de conhecimento são analisadas separando-se suas partes 

constituintes para a compreensão das articulações entre elas e depois as reconstituindo 

na sua forma concreta pelo pensamento humano, ou seja, “ir além do mero 

conhecimento abstrato das partes, superando-se também um conhecer apenas dedutivo a 
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partir das leis gerais abstratas, para se atingir um conhecimento abrangente e real do 

todo concreto” (CORAZZA, 1996, p.36), pois para Marx, o mundo real existe somente 

como um pressuposto, é somente depois que ele se efetiva como uma realidade do 

pensamento, que é possível encontrar as leis que regem os fenômenos, leis de caráter 

histórico e de validade definida, visto que cada momento histórico possui suas próprias 

leis sociais e econômicas. 

De acordo com Jaime Osório (2004), na teoria de Marx, os conceitos aparecem de 

forma aberta, como pontes que possibilitam a compreensão total dos fenômenos e as 

transformações destes em relação ao desenvolvimento histórico do modo de produção 

capitalista, porque a sociedade ao determinar o indivíduo, visto que o antecede, não é 

uma reunião de partes isoladas. Aqui está explícita a ideia de totalidade na tradição 

marxista, onde o todo é compreendido como uma unidade complexa e contraditória, 

uma realidade em constante transformação, pois todas as categorias explicativas 

possuem um caráter transitivo e histórico. 

Pode-se dizer que existem diferentes níveis de abstração e concretude, quando maior a 

abstração, menor é a concretude, sendo esta última uma síntese de múltiplas 

determinações para Marx. Osório entende que um padrão de reprodução do capital 

contém um nível de abstração menor do que aquele utilizado por Marx nos livros I e II 

de O Capital, pois “(…) el estudio del patrón requiere explicar la reproducción del 

capital en un nível de mediaciones y de síntesis más específicas” (OSÓRIO, 2013, p.2), 

porque se trata de analisar um recorte da totalidade do capitalismo, que no caso da obra 

de Jaime Osório, se expressa no estudo sobre as particularidades do capitalismo 

dependente latino-americano. O ponto central é compreender que o conceito de capital 

se define como uma totalidade de muitos capitais e a possibilidade histórica de um 

padrão de reprodução pressupõe o poder concentrado em uma determinada classe ou 

fração de classe, que consegue impor seu projeto de desenvolvimento, a partir da 

dominação do Estado e das demais instituições que compõem a superestrutura do modo 

de produção capitalista, visto que para Osório essa imposição se dá em condições 

peculiares da luta de classes.  

Essa hegemonia impõe socialmente um caminho específico para reprodução do capital, 

o que Jaime Osório chama de rotas específicas nas esferas da produção e da circulação, 
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em termos de valores de uso, nos formatos especiais da exploração do trabalho e nas 

condições históricas de subordinação econômica, porque  

El estudio de los patrones de reproducción de capital desde las economías 

dependientes no puede perder de vista que aquellos se desarrollan en el seno 

de un sistema mundial en donde operan mecanismos de transferencias de 

valor, tendencialmente en desmedro de las economías dependientes 

(OSÓRIO, 2013, p.13). 

Contudo, se entende que um padrão de reprodução é historicamente determinado, ou 

seja, possui período vitalício, de surgimento, expansão, consolidação e declínio, “(…) 

abriendo periodos de tránsito, en donde previven rasgos del patrón anterior y se 

proyectan los atisbos de un nuevo patrón” (OSÓRIO, 2013, p.15). Porém, não se trata 

de um processo evolutivo, já que “el despliegue de un patrón de reproducción implica 

una reconfiguración espacial y territorial específica” (OSÓRIO, 2013, p.16) e reproduz 

formas específicas de relação capital-trabalho.  

Entender o processo histórico da luta de classes perpassa a noção de sujeito, não como 

difundida pela ideia de indivíduo, mas “(…) implica una unidad social con voluntad 

histórica y con voluntad soberana” (OSÓRIO, 2014, p.3), mas é claro que nem todas as 

classes se constituem nesses parâmetros. Como elementos diferenciados, Osório (2014) 

concebe essa diferenciação com bases nos distintos lugares ocupados no sistema 

produtivo e na divisão do trabalho, como também nos vínculos de propriedade e na 

maneira como se dá a apropriação do valor produzido. Este como uma relação social, 

que “(…) sólo tiene consistencia social (...)” (OSÓRIO, 2013, p.13). Desta maneira, o 

sujeito também se expressa como um ser em movimento, onde o valor encarna sua 

própria negação, visto que “(…) los particulares, por su relación diferenciada en la 

acumulación del capital a nivel mundial, generan a su vez formas internas particulares 

de reproducción del capital” (OSÓRIO, 2013, p.21).  

Para Corazza (1996), o indivíduo isolado é uma abstração, pois este é produto das 

relações sociais que estão estabelecidas em cada momento histórico, desta maneira a 

análise do todo permite entender a natureza dessas relações e o papel do indivíduo nesse 

processo, já que “no capitalismo, os homens não são os verdadeiros sujeitos, mas 

apenas suportes de suas relações sociais” (CORAZZA, 1996, p.44), pois “a natureza da 

relação indivíduo-sociedade só pode ser entendida, dialeticamente, como relação do 

todo com suas partes, como relação de fenômeno e essência” (CORAZZA, 1996, p.45). 
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Por fim, Jaime Osório aponta que o capital sintetiza em si mesmo relações de 

exploração e domínio, sendo uma unidade diferenciada, determinada historicamente, em 

uma sociedade marcada pela diferenciação e pelo desenvolvimento dos fatores 

produtivos, visto que “el capital es una relación social que no sólo permite la 

producción de valores excedentes en condiciones de explotación y dominio, sino que 

genera a sua vez las condiciones para que dicha relación se reproduzca en forma 

cotidiana” (OSÓRIO,  2013, p.3). O capital como o sujeito e uma abstração, não é 

meramente a união de todos os capitais individuais, trata-se de uma relação social e 

historicamente determinada, já que para Marx a ideia do concreto aparece como uma 

unidade da realidade que é diversa, ao mesmo tempo que é síntese do pensamento, 

depois de reconstituído de maneira lógica e histórica a partir de suas leis próprias, pois 

“(…) é pela vigência das leis objetivas do capital que os indivíduos se transformam em 

capitalistas e coisas assumem a forma de capitais concretos; fora disto, as coisas não 

seriam capital, nem seus possuidores, capitalistas” (CORAZZA, 1996, p.49). Para 

Osório (2004), o capital é a expressão de uma sociedade baseada em proprietários e não 

proprietários, relação social específica a uma formação histórico-social particular. 

Após esses apontamentos metodológicos e baseado na leitura da obra de Jaime Osório, 

o objetivo desta dissertação é compreender a dinâmica histórica da economia brasileira 

entre os anos de 1990 e 2010, na tentativa de compreender as tendências da acumulação 

capitalista, a partir do conceito de novo padrão de reprodução do capital, com o intuito 

de demonstrar as transformações que ocorreram na economia brasileira desde o final 

dos anos 1980, com o avanço do ideário neoliberal. Ou seja, trata-se de caracterizar esse 

suposto novo padrão para o caso brasileiro e refletir a respeito das categorias usadas por 

Osório na sua tentativa de entender a América Latina contemporânea.  

A dissertação encontra-se dividida em sete capítulos, contando com esta Introdução e 

com as Considerações Finais. No primeiro capítulo, o objetivo é o de entender a teoria 

do novo padrão de reprodução do capital na América Latina nos estudos da TMD, com 

foco nos escritos de Ruy Mauro Marini. No segundo capítulo é apresentada a teoria de 

Jaime Osório, apontando como ela é um desdobramento contemporâneo dos estudos da 

TMD. No terceiro capítulo, pretende-se apresentar as principais categorias e conceitos 

usados por Osório, discutindo as questões de método e os processos históricos que essas 

noções expressam. O quarto capítulo se dedica a uma revisão bibliográfica com a 

finalidade de entender as principais ideias e teses sobre as supostas transformações 
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estruturais que ocorreram na economia brasileira nos anos 1990 e 2000, sobretudo a 

partir da leitura de estudos críticos sobre o neoliberalismo e a sua implementação. Por 

fim, no quinto capítulo se busca fazer uma reflexão crítica do conceito de dependência 

na contemporaneidade, com o foco na economia brasileira para o período de 1990-2010, 

que na obra de Osório se apresenta em sua teoria do novo padrão de reprodução do 

capital na América Latina. 
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2 A TEORIA DO PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL NA AMÉRICA 

LATINA 

 

Com o intuito de entender as relações de dependência e o padrão de reprodução do 

capital na economia brasileira entre os anos de 1990 e 2010, se faz necessário recuperar 

alguns conceitos e categorias próprias do capitalismo dependente, tal qual elaborada por 

Osório, ao entender que sua abordagem é um desenvolvimento das concepções da 

Teoria Marxista da Dependência, visto os novos fenômenos e dinâmicas do capitalismo 

contemporâneo, especialmente se o caso é compreender a economia brasileira no pós 

1990. 

 

O objetivo deste capítulo é entender a noção de padrão de reprodução do capital, a partir 

dos estudos sobre a dependência, em suas tentativas de entender a economia latino-

americana no pós-guerra, especialmente a partir da constituição de um padrão industrial, 

como reflexo da consolidação do processo histórico de industrialização de algumas 

dessas economias latino-americanas. É um caminho necessário para compreender como 

a teoria de Jaime Osório surge a partir de seus estudos sobre a dependência e como 

representam historicamente o desenvolvimento das concepções clássicas não só da 

TMD, mas também do imperialismo, em particular no avanço das categorias criadas e 

apropriadas por Ruy Mauro Marini, em seu intuito de apreender as especificidades das 

relações capitalistas na periferia latino-americana. 

 

2.1 O CONTEXTO HISTÓRICO E CONJUNTURAL DE ONDE SURGIU A TEORIA 

DA DEPENDÊNCIA 

 

As ideias desenvolvimentistas que imperaram durante os quinze anos posteriores à 2ª 

Guerra Mundial começaram a entrar em declínio a partir dos anos 1960, em paralelo 

com a própria crise hegemônica que levou a múltiplos golpes de Estado em vários 

países latino-americanos. A Teoria da Dependência é produto desse momento histórico. 

Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra, Theotônio dos Santos, André Gunder Frank, 

Fernando Henrique Cardoso, dentre outros intelectuais, teorizaram novas maneiras de 

pensar a dependência e as particularidades da América Latina. Para Luiz Filgueiras 

(2001), desde os anos 1930, grandes transformações estruturais se passaram na 

economia dependente. É necessário distinguir o que é apenas conjuntural, ou seja, 
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particular a um determinado momento histórico, articulando-o com o processo na sua 

forma mais geral, entendendo a dialética entre os diferentes conceitos e os elementos 

históricos que criam as condições para um determinado continuísmo de ideias e da 

implementação de políticas específicas, que analisadas na sua totalidade, constituem um 

princípio e um paradigma que se mantém através de um padrão comum de 

desenvolvimento, como o experimentado a partir da década de 1930. Para Bambirra 

(1978), os estudos sobre a dependência reuniram intelectuais de diferentes formações e 

com concepções metodológicas distintas, ligados especialmente ao estruturalismo, ao 

funcionalismo, ao marxismo e a outras correntes heterodoxas. 

 

Como uma teoria consolidada, a Teoria da Dependência se opôs ao pensamento 

ortodoxo dominante, ao ideário cepalino, à concepção desenvolvimentista em geral e ao 

posicionamento da esquerda a respeito do caráter pré-capitalista da formação 

socioeconômica da América Latina. Por outro lado, foram influenciados por diversas 

correntes dentro do marxismo e do estruturalismo. De acordo com Amaral (2012), 

algumas visões da TD podem ser entendidas como um complemento à teoria do 

imperialismo, ao compreender a maneira como se dão as relações de dependência entre 

os diversos países a partir de uma visão da totalidade do modo de produção capitalista. 

Para a autora, a TD surge como um produto da crise do modelo de substituição de 

importações, que se inicia com a tendência ao acirramento da desnacionalização desde 

os anos 1950, em uma relação direta com o avanço do poder hegemônico estadunidense 

sobre a América Latina desde os anos 1960, que refletiu a constituição de uma nova 

integração internacional (AMARAL, 2012).  

 

A crítica dependentista à visão tradicional se centra na rejeição ao conceito de 

subdesenvolvimento como inexistência de capitalismo e aos cepalinos, especificamente, 

por estes não terem percebido a complementariedade entre os conceitos de 

desenvolvimento e subdesenvolvimento (AMARAL, 2012). Ao rejeitarem o ideário 

evolucionista, os dependentistas puderam entender o caráter estruturante da 

dependência. As primeiras ideias da TD se expressam como uma ruptura com a noção 

de sociedade dualista, pilar das teorias cepalinas e de algumas correntes ortodoxas, 

especificamente a visão de J. Lambert (1970) em seu livro Os Dois Brasis.  

 

O pensamento cepalino até os anos 1960 procurou entender e caracterizar as economias 
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dos países latino-americanos, na busca de apontar supostas especificidades do 

continente, ao aplicar as noções básicas do que ficou conhecido como método histórico-

estrutural, que rompe com toda uma tradição teórica dominante no pensamento latino-

americano até então (BIELSCHOWSKY, 2009). Desta maneira, as ideias cepalinas se 

constituem como um arcabouço teórico próprio que não pode ser entendido fora da 

conjuntura latino-americana daquele momento histórico, pois a noção de 

industrialização foi compreendida como a saída para a insuficiência estrutural do 

subcontinente, que era percebida como necessariamente ligada ao fato dessas economias 

nacionais estarem especializadas na produção primária e condicionadas a um processo 

de vulnerabilidade externa estrutural. Por isso, a noção de substituição de importações 

expressaria um fio condutor para um processo histórico de industrialização, porque a 

CEPAL entendeu que o subdesenvolvimento só poderia ser superado a partir de 

mudanças na estrutura das economias latino-americanas e isso somente poderia ser 

permitido a partir de uma nova inserção na divisão internacional do trabalho, que a 

industrialização possibilitaria, juntamente a uma maior participação do Estado nesse 

processo. A CEPAL não somente definiu subdesenvolvimento como uma etapa possível 

de superação, como também as relações entre subdesenvolvimento e desenvolvimento 

como uma estrutura dual, organismos que coexistem e se contrapõem. 

 

O dualismo metodológico foi uma concepção dominante no pós-guerra, especialmente a 

visão de J. Lampert (1970). A base de sua argumentação se configura na noção de 

sociedade dualista e, a partir desse modelo, o autor buscou entender os fenômenos da 

aparência das relações sociais no Brasil e as suas contradições. Lampert (1970) 

compreendeu que o processo de industrialização iniciado no centro-sul desencadeou 

uma disparidade socioeconômica entre as regiões brasileiras, constituindo-se o que o 

autor chama de um país novo que floresceu ao lado de um país velho e indiferente às 

mudanças, um atraso relacionado ao isolamento, mas que desencadeia certos tipos de 

contradição, visto que “mantendo por toda parte estreito contato, os dois Brasis, tão 

diferentes, estão unidos pelo mesmo sentimento nacional e por muitos valores comuns; 

não constituem duas civilizações diversas, mas sim, uma em face da outra, duas épocas 

de uma mesma civilização (LAMPERT, 1970, p.103). Aqui está nítida a noção etapista 

do desenvolvimento, pois ao entender que esse processo acarreta irregularidades de 

abrangência e expansão, a cidade e a indústria se constituíram como o centro dinâmico 

desse boom. Desta maneira, o subdesenvolvimento nacional seria a expressão da 
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estrutura arcaica do campo brasileiro, especificamente caracterizada pelo tipo fazenda, 

de caráter feudal e hierarquizado. 

 

Uma interpretação não tão diferente da apresentada pela ortodoxia no pós 2ª Guerra, 

com o objetivo de implementar uma nova direção para a luta organizada da esquerda no 

país, a Declaração sobre a Política do Partido Comunista do Brasil, de março de 1958, 

apresentou uma nova maneira de encarar a luta de classes pela esquerda no país, ao 

explicitar que o foco da luta seria contra dois inimigos: o imperialismo estadunidense e 

o latifúndio. Desta maneira, a noção de desenvolvimento foi compreendida como o 

caminho no qual seriam superadas estas questões, pois não haveria conflitos de 

interesses entre a burguesia interna e a classe trabalhadora, já que “nas condições 

presentes de nosso país, o desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do 

proletariado e de todo o povo” (PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, 1958, p.226). 

Disso deriva o caráter da revolução no Brasil: antiimperialista e antifeudal. Ou seja, o 

país ainda não havia atingido o desenvolvimento capitalista capaz de destruir antigos 

modos de produção pré-capitalistas ainda imperantes, o que impossibilitaria a revolução 

atingir um caráter socialista, porque o Brasil deveria ser capitalista antes disso. Na 

América Latina desse período, o grande difusor desse ideário foi o militante Rodiney 

Arismendi (2006). Esse reconhecimento do suposto caráter feudal da economia latino-

americana se torna um pressuposto que dominou a maior parte das análises sociológicas 

sobre o subcontinente até os anos 1960. Como um produto da economia colonial, as 

relações feudais ainda se apresentariam naquele momento devido à especificidade da 

subordinação aos centros dominantes após o processo de emancipação política e a forma 

histórica em que a propriedade privada se desenvolveu no subcontinente. 

 

Desta maneira, as teorias que compõem a Teoria da Dependência não podem ser 

analisadas fora de seu contexto histórico, porque foram construídas em uma conjuntura 

latino-americana dos anos 1960 e 1970, refletindo o processo de desenvolvimento do 

capitalismo dependente deste período em específico. O objetivo comum foi 

compreender as relações capitalistas na América Latina, a partir da consideração desta 

economia particular como produto das transformações na acumulação capitalista 

central. Caracterizada por uma diversidade de correntes teóricas e metodológicas, a 

distinção entre essas teorias pode ser localizada em termos do uso de diferentes níveis 

de abstração por parte desses intelectuais, por suas distintas influências teóricas e seus 
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diferentes objetos de estudo dentro da mesma problemática. As noções de 

desenvolvimento, dependência, subdesenvolvimento, etc., são bastante complexas e 

amplas, permitindo dentro de si diferentes objetos de estudo e direcionamentos 

distintos.  

 

Ao se apropriar do conceito de divisão internacional do trabalho, os dependentistas 

compreenderam o papel cumprido pelas economias latino-americanas, ao passo que 

permitiu a eles perceberem a maneira como a industrialização do subcontinente 

acarretou o acirramento das contradições oriundas da própria dependência já existente, 

porque a indústria na periferia reproduz essas condições, ao acirrar as formas anteriores 

e ao criar formas de dependência econômica inéditas. O capital estrangeiro, de forma 

geral, foi entendido como o responsável pela dinâmica do ciclo de capital na periferia, 

ao mesmo tempo que lhe causa deformações e insuficiências, pois para a Teoria da 

Dependência, nos anos 1970, as raízes da dependência deveriam ser explicadas por 

fatores de ordem tanto interna, quanto externa. A descrença quanto à expectativa da 

industrialização em resolver os problemas estruturais dessas economias dependentes 

estava obviamente clara, a partir do estudo das particularidades das relações sociais de 

produção, próprias do capitalismo.  

 

Para esses intelectuais, a questão social é o produto essencialmente histórico desta 

formação socioeconômica, que se intensificou com o processo de industrialização 

dessas economias, já que foi uma unanimidade afirmar que a indústria acirrou a 

dependência na periferia latino-americana. Porque nos anos 1970, quarenta anos depois 

do início do processo de industrialização, as contradições de ordem socioeconômica 

ainda se faziam presentes e em intensidade mais impetuosa. Porém, o fato importante é 

apontar que a suposta substituição orientada das importações, que possibilitou a 

industrialização, vista como um modelo, alterou totalmente a dinâmica do sistema 

dependente, em virtude de que a dinâmica periférica passou a centrar-se na produção 

industrial, fundada em capitais nacionais (privado e estatal) e em capitais estrangeiros. 

 

Outro aspecto importante da TD foi a teorização sobre o Estado na reprodução da 

estrutura dependente, especialmente, como a expressão de uma classe com poder 

hegemônico, visto que o Estado, nesta abordagem, é entendido como um árbitro em 

meio ao conflito de classes. Esses autores viveram períodos ditatoriais na América 
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Latina e a radicalização da dominação via coerção. Para Filgueiras (2001), no processo 

de industrialização dessas economias dependentes, o Estado exerceu funções de caráter 

histórico, relacionadas ao planejamento e financiamento, à criação de infraestrutura, à 

reserva de mercado, à regulação do mercado laboral, etc., que tiveram como 

consequências a redução do diferencial produtivo entre o centro e a periferia. 

 

Em meio a tanta diversidade teórica, um debate que marcou o desenvolvimento das 

ideias da TD foi o travado calorosamente por Cardoso e Marini nos anos 1970. Para 

Prado (2011), na verdade ocorreu um não-debate, “(…) em seu lugar existiu uma leitura 

unilateral em relação às contribuições vinculadas ao marxismo e à luta revolucionária 

latino-americana” (PRADO, 2011, p.69). Os diferentes alcances de cada uma dessas 

duas teorias foram determinados pela conjuntura política e acadêmica, que favoreceu a 

hegemonia da visão de Cardoso, enquanto a teoria de Marini permaneceu esquecida no 

Brasil. Perseguida pela ditadura, a Teoria Marxista da Dependência teria passado por 

uma deturpação teórica nos anos 1970 e paralelo a esse processo, foi se constituindo o 

avanço do ideário neoliberal entre os intelectuais, acompanhado do sucateamento das 

universidades, como fatores que poderiam explicar esse desconhecimento da academia 

pelas obras da TMD (MARTINS, 2013).  

 

A grande novidade da TMD foi teorizar a respeito da relação dialética entre o centro e a 

periferia do sistema capitalista, definindo dependência a partir dessa relação. Para 

Amaral (2012), a visão marxista, tal como desenvolvida por Marini, Santos e Bambirra, 

entendeu o conceito de dependência como uma relação entre países independentes, onde 

alguns têm o seu processo de desenvolvimento condicionado a expansão econômica de 

outros. Desta maneira, para esses autores as possibilidades históricas colocadas para as 

economias dependentes seriam a expressão da expansão dos países que exercem 

hegemonia na divisão internacional do trabalho.  

 

De acordo com Jaime Osório (2004), a categoria dependência não foi incorporada pelo 

marxismo de forma rápida e fácil, mesmo se constituindo como uma categoria de 

essência heterodoxa. Os debates em torno deste tema foram fortemente influenciados 

pela experiência cubana de 1959, pelo acelerado processo de desnacionalização como 

consequência da intensa penetração de capitais estrangeiros nas economias latino-

americanas, em uma relação direta com o acirramento da questão social nesses países. A 
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TMD não partiu do nada.  Em virtude de negarem o caráter pré-capitalista da América 

Latina, esses intelectuais resgataram, avançaram e superaram as concepções até então 

criadas nas tentativas de entender a particularidade do capitalismo periférico. Pode-se 

afirmar que a TD, como um todo, é a expressão da crise da teoria do desenvolvimento, 

sua crítica e superação, que na América Latina teve como protagonista a CEPAL. 

Superar a CEPAL foi a grande inovação teórica dos dependentistas. 

 

Para esses autores, o conceito de dependência descreve relações desiguais de produção, 

porque se baseia em relações de dominação e subordinação em nível internacional, visto 

que historicamente desenvolvimento e subdesenvolvimento são o produto de um mesmo 

processo, porque o condicionamento de certas economias se dá em um processo de 

imposição a partir do controle de mercados pelos centros hegemônicos, sendo que a 

particularidade da dependência é a existência de alto grau de exploração da força de 

trabalho, como elemento central para entender as especificidades dessa formação 

socioeconômica particular.  

 

Segundo Osório (2004), em Marini há o arcabouço definitivo dessa corrente teórica e 

finalmente o conceito de dependência é incorporado pelo marxismo, pois alcançou “(…) 

su punto más alto en tanto formulación de las leyes y tendencias que engendran y 

mueven al capitalismo sui generis llamado dependiente” (OSÓRIO, 2004, p.138), 

porque se pode afirmar que a TMD é uma interpretação da realidade latino-americana a 

partir da leitura da obra de Marx sobre o capital e do resgate da literatura marxista sobre 

as relações centro e periferia no capitalismo em sua fase imperialista. 

 

2.2 A TEORIA DE RUY MAURO MARINI 

 

A principal obra de Marini é a Dialética da Dependência (1973), onde estão contidos 

os principais elementos explicativos que caracterizaram o conjunto de suas teses sobre a 

dependência, sendo que os seus demais textos se constituem como tentativas de avançar 

na exposição dos conceitos expostos na Dialética. Com ela, Marini resgata todo o 

pensamento de uma geração de intelectuais que se debruçaram sobre as questões 

impostas pelo desenvolvimento capitalista na América Latina, rompendo com a escola 

cepalina, por um lado, e com as concepções que defendiam algum grau de pré-

capitalismo no subcontinente, por outro. Por isso, o nível de abstração encontrado na 
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Dialética é menor do que em O Capital de Marx, porque o intuito de Marini não foi o de 

criar uma teoria para o capitalismo em sua totalidade. Seu foco foi a análise sócio-

histórica do subcontinente, vista como um todo e em relação com o centro sistêmico, já 

que Marini não fez um recorte atemporal do subcontinente e a partir daí empenhou 

tentativas de compreendê-lo em separado. Pelo contrário, o autor analisa a 

particularidade do capitalismo latino-americano, de suas relações sociais de produção e 

luta de classes internas, dentro de um todo que reproduz relações sociais de produção 

capitalistas e, consequentemente a dependência, onde a dinâmica interna é um dos 

elementos estruturais que se inserem dentro da dinâmica sistêmica, porque expressa um 

processo dinâmico e histórico. 

 

Marini (1973) apontou que muitos dos erros cometidos em estudos sobre a dependência 

econômica se centram no fato de que há certo descolamento dessas análises com relação 

à realidade propriamente dita das economias latino-americanas, que muitas vezes se 

expressam como adulteração de conceitos e de categorias analíticas em virtude da 

forçosa adaptação da realidade aos modelos determinísticos. Por isso, essas abordagens 

perceberam somente as especificidades que eram fenômenos da aparência dessas 

relações de dependência, especialmente a partir de suas explicações dentro de 

concepções que ignoram a noção de um capitalismo sui generis na América Latina. A 

crítica de Marini (1973) a essas concepções se pauta dentro de uma visão de totalidade, 

onde as categorias marxistas aparecem como ferramentas importantes de análise, no 

sentido de que supostamente permitem entender a essência das relações capitalistas. 

 

De acordo com Marini (1973), a compreensão da particularidade do capitalismo latino-

americano perpassa a dinâmica de reprodução do capital em nível internacional, com a 

consolidação de um mercado mundial capitalista a partir da divisão internacional do 

trabalho, constituída desde a Revolução Industrial. Ao passo que as economias latino-

americanas se inseriram nesse mercado mundial, o capital tendeu a penetração dessas 

formações socioeconômicas, transformando-as em estruturas capitalistas dependentes. É 

a partir da constituição da DIT que se configura a noção de dependência (MARINI, 

1973). Do ponto de vista dos países centrais, o advento da grande indústria se expressou 

na elevação da demanda por meios de subsistência e matérias primas, devido ao 

crescimento do proletariado e em virtude da aceleração do processo de acumulação de 

capital, o que permitiu durante o século XIX a formação de um mercado de bens 
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agroextrativistas, tendo como base a indústria na Europa Ocidental e determinada 

historicamente pela expansão desta. A novidade de Marini (1973) é entender que há 

uma forte relação entre as transformações que estavam ocorrendo no capitalismo 

internacional, sobretudo dos países que já haviam iniciado seus processos de 

industrialização (Europa Ocidental), com o desenvolvimento histórico de uma economia 

dependente latino-americana de caráter agroexportador. 

 

Essas transformações nos países centrais se baseiam na redução do valor da força de 

trabalho, que pode ser compreendido a partir da transição histórica entre a produção de 

mais-valia absoluta para a produção de mais-valia relativa, que só foi possível devido a 

uma elevação da oferta internacional de matérias-primas e meios de subsistência. Para 

Marini (1973), a América Latina teve um papel importante nesse processo, porém à 

custa de seu atraso, o que justifica suas insuficiências. Historicamente, essa elevação da 

oferta proporcionou uma redução dos preços das commodities e representou a 

deterioração dos termos de troca entre as economias latino-americanas e as centrais, 

visto que os preços dos produtos industriais permaneceram constantes. A DIT 

possibilita e alimenta esse diferencial de preços, o que impõe o aumento da exploração 

da força de trabalho como a medida compensatória e a resposta capaz de garantir a 

acumulação de capital na economia periférica e o consumo improdutivo da classe 

proprietária frente aos impasses impostos pela transferência de valores. 

 

Desta maneira, o conceito de superexploração da força de trabalho abarca a 

particularidade do modo de produção capitalista na periferia latino-americana, porque 

ele se baseia em relações de maior exploração, sem o desenvolvimento da capacidade 

produtiva que lhe seria correspondente (MARINI, 1973). O ponto central é entender a 

superexploração como a qualidade em que são negadas ao trabalhador as condições 

mínimas para a sua reprodução, porque ele é remunerado abaixo de seu valor, pois essas 

relações de produção se pautam na tendência à intensificação do trabalho, ao 

prolongamento da jornada laboral e à expropriação de parte do trabalho necessário para 

o fundo de acumulação (MARINI, 1973). O que criou um modo de circulação 

específico, porque se baseia na acumulação de capital definida pela superexploração, já 

que essa produção não necessita de um mercado local para se realizar, porque se trata da 

expressão do processo histórico de estratificação do mercado interno, que é própria das 

economias dependentes, síntese da contradição permanente entre produção e consumo 
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(MARINI, 1973). 

 

Assim sendo, na América Latina, a industrialização periférica jamais transformou essa 

formação socioeconômica em uma economia essencialmente industrial, pois as bases na 

qual nasceu a indústria latino-americana foram constituídas pela economia 

agroexportadora (MARINI, 1973). O que imprimiu características próprias para essa 

indústria periférica, onde o seu caráter dependente é determinado pela sua gênese, em 

virtude da centralidade do capital estrangeiro, que refletiu as mudanças tecnológicas nas 

economias centrais, o que permitiu historicamente a formação de uma nova DIT, no pós 

2ª Guerra, que se pautou em uma nova hierarquização das economias capitalistas no 

mercado mundial e permitiu novas formas de dependência econômica. Por se tratar de 

uma produção industrial que se baseia na superexploração do trabalho, os problemas de 

realização aparecem como inevitáveis devido à condição insuficiente do mercado 

interno, gerado em condições de superexploração. As exportações aparecem como a 

saída para a indústria periférica e representam o sentido econômico da economia latino-

americana em sua inserção à DIT do pós-guerra. 

 

No texto O Ciclo de Capital na Economia Dependente (2012), Marini parte da 

concepção de ciclo do capital do ponto de vista de Marx, em O Capital, com o objetivo 

de fazer as mediações necessárias para implementar esse modelo à compreensão da 

particularidade do processo de acumulação de capital na América Latina. Essa tarefa é 

muito difícil, porque Marini precisou trazer esse modelo marxiano para um nível de 

abstração menor do que o usado originalmente por Marx. Esse ciclo é constituído por 

três fases indispensáveis e estritamente correlacionadas. Se inicia com a primeira fase 

de circulação, onde o capitalista (como possuidor de capital monetário), adquire meios 

produção e força de trabalho para a implementação da produção na segunda fase do 

ciclo. De acordo com Marini (2012), nas economias dependentes três são as fontes deste 

capital monetário: de origem privada local, do Estado e estrangeira. O capital nacional 

privado representa a maneira própria da acumulação interna de capital como se dá na 

América Latina. O Estado, a partir do empreendimento de empresas próprias, passa a 

incrementar os investimentos públicos para a possibilidade de manter a reprodução do 

capital na economia dependente. Já o capital estrangeiro, que passa a dominar essas 

economias, se expressa nos investimentos que lhe conferem direitos sobre a mais-valia 

produzida, o que configura esta primeira fase como um momento de internalização do 
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capital estrangeiro, na forma de capital monetário, de meios de produção e de 

tecnologia, o que a torna essencialmente carente do capital externo para criar a dinâmica 

que possibilite iniciar o ciclo de capital internamente (MARINI, 2012). 

 

Para Marini (2012), a segunda fase do ciclo de capital é o momento da produção, que é 

inseparável da primeira fase, já que as especificidades desta imprimiria na produção 

características próprias, determinadas pelo processo histórico de concentração de 

capital. Na produção, o capital empregado perde a sua origem, visto que a produção de 

mais-valia é o objetivo do modo de produção capitalista em sua totalidade. Na terceira 

fase, onde as mercadorias produzidas retornam à esfera da circulação para a sua 

realização, o ponto central é entender que, no mercado, não interessa a origem dessas 

mercadorias (nem a do capital que as produziu). O essencial é entender que como uma 

parte do capital que entrou no ciclo da economia dependente é de origem estrangeira, 

uma parte dessa mais-valia produzida localmente é transferida ao exterior, como um 

direito adquirido pelos proprietários deste capital, não participando da acumulação 

interna, tendo como consequência a tendência a redução do mercado interno (MARINI, 

2012). Por outro lado, pelo próprio caráter da superexploração da força de trabalho, que 

acirra as insuficiências desse mercado local, esta terceira fase acirra a separação entre 

produção e necessidades de massa, visto que as especificidades do ciclo de capital na 

economia dependente só podem ser explicadas a partir das particularidades da formação 

socioeconômica dependente latino-americana, porque são as categorias do capitalismo 

dependente que torna clara a essência das relações sociais de produção no 

subcontinente, em condições de dependência econômica, esta que é determinada pela 

superexploração, em uma conjuntura caracterizada pelo intercâmbio desigual. 

 

Porque para Marini (1978) a superexploração somente pode ser compreendida como 

consequência do intercâmbio desigual, visto que se trata de uma categoria específica a 

uma estrutura determinada, indiferente da conjuntura estabelecida. Dessa forma, haveria 

intercâmbio desigual por estarem ali existindo relações de superexploração da força de 

trabalho, pois historicamente foi a sua base produtiva que determinou a inserção dessas 

economias periféricas ao mercado internacional. 

 

A superexploração impõe obstáculos ao processo de realização da produção local, que 

para Marini estava claro ao perceber a tendência à redução do salário-mínimo, a 
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concentração de renda e a disparidade salarial nos anos 1970. São estes problemas de 

realização na economia dependente latino-americana, quando esta atinge um 

determinado grau de desenvolvimento industrial dos fatores produtivos locais, que 

criaram as condições históricas para a possibilidade do subimperialismo, como um 

conceito próprio do capitalismo dependente. Não se trata de uma oposição ao 

imperialismo, porque subimperialismo é uma expressão contrarrevolucionária da 

burguesia latino-americana em aliança com a burguesia internacional em uma etapa 

histórica específica do desenvolvimento do capitalismo dependente e em sua relação 

com o centro sistêmico. 

 

Para Marini (2012), no caso brasileiro, o subimperialismo foi uma saída para os 

problemas de realização no mercado interno, tendo um caráter expansionista, e 

representa o processo histórico de monopolização da economia nacional, pois o 

subimperialismo é produto de uma nova DIT e sua definição articula as transformações 

no capitalismo internacional no pós-guerra e as leis específicas do capitalismo 

periférico, pois o conceito de subimperialismo se relaciona diretamente com a maneira 

pela qual se dá o ciclo de capital na economia dependente, em condições de 

superexploração. 

 

2.3 A NOÇÃO DE PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL NA AMÉRICA 

LATINA NA TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA  

 

A noção de padrão de reprodução do capital já havia sido incorporada à TMD nos anos 

1970, sendo a partir desta formulação original que Jaime Osório construirá seu modelo 

analítico, ao entender como o padrão de caráter industrial tendeu a crise em suas bases 

estruturais, com o surgimento de um novo padrão no limiar dos anos 1990. Se faz 

necessário pontuar esses direcionamentos presentes em Marini, para caracterizar essas 

mudanças e os seus desdobramentos históricos. 

Em primeiro lugar, Marini (1981) compreendeu que a industrialização periférica criou 

as condições para o padrão industrial experimentado pela economia dependente, após as 

transformações que se deram no pós 2ª Guerra, visto o impulso que tomaram as 

inovações tecnológicas desde então; em um processo que modificou tanto internamente, 

como no conjunto do sistema, a base da reprodução do capital, porque se constituiu 
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historicamente como um desdobramento da monopolização, quanto uma característica 

do capitalismo maduro, onde a indústria passou a ser o centro dinâmico da expansão do 

capital nessas economias dependentes. 

Sendo assim, Marini (1981) acreditou que a situação de dependência cria nas economias 

periféricas um padrão de reprodução do capital que lhe é própria. Trata-se de um 

paradigma, porque daria conta de explicar um tipo especial de acumulação, circulação e 

distribuição, que seriam específicas ao capitalismo dependente. Pois a industrialização 

apenas deu atributos mais acentuados a este processo histórico, dadas pela singularidade 

da superexploração. Desse modo, seria este padrão particular de reprodução do capital, 

que é determinado por um ciclo de capital que também é particular, o responsável pela 

tendência de distanciamento entre a dinâmica da produção industrial periférica e o 

consumo das massas. Neste sentido, a industrialização periférica intensificou as 

contradições próprias da dependência. 

Em segundo lugar, Marini (1986) compreendeu que o processo de industrialização foi 

lento e limitado, mas criou possibilidades de investimento, ao atrair tanto o capital 

interno quanto o externo, o que garantiu uma nova reprodução econômica do país, sem 

interferir na estrutura agrária, o que consolidou um sistema econômico com dois 

núcleos: um subsistema agroexportador (direcionado ao mercado externo) e outro de 

caráter industrial (supostamente dedicado ao mercado interno). Contudo, o ponto 

principal é entender como o subsistema industrial nasceu subordinado ao primeiro e de 

alguma forma nutrido por ele, através do mercado já existente, do quadro criado pelas 

transferências de valor ao exterior e da constituição de um mercado de trabalho local, ao 

mesmo tempo em que a superexploração da força de trabalho criou os limites desse 

processo. 

Em terceiro lugar, historicamente o processo de industrialização levou a uma 

reorganização do poder, com o a consolidação da hegemonia do capital industrial-

bancário, o que levou a uma crise política, em virtude do surgimento de novos atores, o 

que se expressou nos diversos governos ditatoriais nos anos 1960 e 1970 (MARINI, 

1978). Nestas bases se deu a consolidação do padrão industrial, o que na América 

Latina correspondeu a uma integração capitalista, entre a burguesia interna e o 

imperialismo, por isso representou um novo poder burguês (MARINI, 1978). 
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Em quarto lugar, o processo de redemocratização se pautou em um projeto de classe, o 

que lhe acarretou sentido autoritário. Para Marini (1985), a reorganização política e 

econômica se deu através da reconstrução da democracia, firmada em um projeto 

liberal, mesmo que as disputas internas dentro do capital tenham criado obstáculos para 

a implementação de um novo modelo de desenvolvimento na primeira metade dos anos 

1980. O essencial é apontar que Marini (1985) já compreendia que as crises dos anos 

1980 possuíam caráter estrutural, pois não se tratava somente do produto de uma 

dinâmica cíclica dentro de um padrão de reprodução do capital em particular, que no 

caso brasileiro, tratava-se de um padrão industrial. De acordo com Marini (1985) isso já 

se anunciava como o processo histórico de gestação de um novo padrão de reprodução 

do capital, que essencialmente romperia com as tendências apresentadas anteriormente.  

Ao teorizar sobre a conjuntura chilena do início dos anos 1980, Marini (1982) apontou 

caminhos para se entender as transformações que supostamente ocorreram no padrão de 

reprodução do capital na América Latina. Ao compreender que as condições históricas 

da acumulação de capital se modificaram no pós anos 1960, o que possibilitou uma 

etapa de profundas transformações, que naquele momento apresentava-se como 

tendências à especialização produtiva, Marini (1982) percebeu que a demanda externa 

se instaurava como um campo de realização, ou seja, como resultado e suposto da 

acumulação de capital. Desta maneira, ele entendeu o padrão de reprodução como a 

relação entre as estruturas de acumulação, produção, circulação e distribuição de bens 

que se apresentam historicamente com certa orientação, que se constitui dentro do 

quadro estabelecido pela imposição de um projeto de classe, por parte de uma fração 

hegemônica do capital. 

 

Após essa exposição, o próximo capítulo tem como objetivo resgatar a teoria de Jaime 

Osório sobre o novo padrão de reprodução do capital, ao entender que esta teoria é um 

desdobramento da Teoria Marxista da Dependência, como foi exposta neste capítulo, 

para posteriormente serem analisadas algumas categorias em particular, ao compreender 

como elas se modificaram em virtude da própria transformação do capitalismo em seu 

conjunto nos últimos cinquenta anos. Esse caminho metodológico se faz necessário para 

entender as especificidades das relações capitalistas no Brasil contemporâneo, em 

especial para o período 1990-2010. 
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3 AS CONTRIBUIÇÕES DE JAIME OSÓRIO AOS ESTUDOS MARXISTAS 

SOBRE A DEPENDÊNCIA 

 

A teoria de Jaime Osório é uma releitura contemporânea da análise da dependência, 

sintetizada a partir das noções de padrão de reprodução do capital na América Latina e 

de novo padrão exportador de especialização produtiva que seriam a expressão das 

transformações experimentadas por esta economia dependente a partir do final dos anos 

1980. Pertencente a uma nova geração de pensadores que se debruçaram sobre a 

dependência, esses novos dependentistas buscam “ (…) resgatar a tradição marxista 

para a interpretação da nova etapa do imperialismo e para a transformação da realidade 

do capitalismo dependente” (PRADO; CASTELO, 2013, p.2). Sua obra em particular 

dá prosseguimento e busca desenvolver as concepções elaboradas pela Teoria Marxista 

da Dependência em seu momento clássico. Fortemente influenciado por Ruy Mauro 

Marini, buscou dialogar com as categorias do capitalismo dependente, por um lado, e 

estruturar a definição de método a partir do materialismo histórico dialético aplicado à 

realidade latino-americana, por outro.  

 

Seu objetivo seria o de compreender o novo padrão de reprodução do capital vigente na 

América Latina, a partir da crise estrutural dos anos 1970. Para Carcanholo (2008, 

p.249), “é impossível entender a lógica contemporânea da acumulação de capital em 

escala mundial sem observar a crise do capitalismo nos últimos 40 anos, assim como as 

respostas encontradas por ele na tentativa de recompor as condições de uma acumulação 

ampliada”, pois “as respostas do capitalismo para tentar recuperar-se da crise nos 

últimos 40 anos impuseram aos países da periferia da economia mundial um 

acirramento da dependência” (CARCANHOLO, 2008, p.266). 

 

O ponto central que se faz necessário entender é que essa transformação estrutural no 

modo de produção capitalista se traduz, por um lado, como um elemento da 

reorganização de forças que se centram no final dos anos 1970 na hegemonia 

estadunidense (PINTO; BALANCO, 2013), e, por outro, em meio a uma conjuntura de 

crise, “(…) os novos elementos institucionais abriram espaços para o reflorescimento 

daquela fração da classe dominante do sistema capitalista, os rentistas, que fora mantida 

sob controle relativo durante os anos dourados (...)” (PINTO; BALANCO, 2013, p.5). 
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Os escritos de Jaime Osório não podem ser descolados de seu momento histórico de 

lutas. O final do século XX, em consequência do acirramento da questão social, como a 

consequência histórica da consolidação das políticas neoliberais no subcontinente, 

assistiu a intensificação da luta da classe trabalhadora em todos os países latino-

americanos, o que “(…) abriu uma fresta histórica para a (re)construção de teorias 

revolucionárias, impulsionando uma nova geração de intelectuais (orgânicos e 

tradicionais) a construir o processo de retomada da teoria marxista da dependência” 

(PRADO; CASTELO, 2013, p.6). 

 

A principal contribuição de Osório ao marxismo latino-americano foi o de resgatar os 

conceitos do capitalismo dependente, presentes na literatura da TMD: superexploração 

do trabalho, troca desigual, subimperialismo, economia dependente, industrialização 

periférica, transferência de valor, Estado, agroexportação, mercado interno deficiente, 

luta de classes. É através desse resgate que ele atualiza esses conceitos a partir do estudo 

sobre as transformações dos últimos quarenta anos e os seus impactos sobre a estrutura 

dependente. Para Prado e Castelo (2013), na atualidade a categoria dependência busca 

romper com as concepções novo-desenvolvimentistas frente às transformações recentes 

na inserção dos países latino-americanos na DIT, especificamente dentro de um quadro 

criado com a inserção da economia chinesa, o que levou alguns autores à constatação de 

que “as múltiplas determinações da etapa contemporânea do capitalismo dependente 

latino-americano não cabem nas citações das formulações clássicas da Teoria Marxista 

da Dependência” (PRADO; CASTELO, 2013, p.15). 

 

Por outro lado, em virtude destas mesmas transformações, novos conceitos são 

incorporados com o intuito de permitir essa atualização, pois teriam que dar conta de 

novos processos que surgiram no subcontinente com a suposta mudança no padrão de 

reprodução do capital vigente até os anos 1970. Se pode citar, entre outros, o processo 

de desindustrialização, a reprimarização das exportações latino-americanas, a noção de 

bloco no poder, o caráter histórico do neoliberalismo, doença holandesa, dívida externa, 

pressão inflacionária, a questão social, etc. 

 

Por fim, se pode também aceitar que a teoria de Jaime Osório representa um avanço 

teórico dentro do marxismo latino-americano, pois ao resgatar e ao incorporar conceitos 

essenciais para a explicação da contemporaneidade, conseguiu sintetizar as concepções 
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marinistas e dependentistas em conceitos mais abrangentes, como o padrão de 

reprodução do capital na América Latina, ao apontar um novo padrão exportador de 

especialização produtiva, como decisivo para caracterizar a estrutura dependente entre 

os anos de 1990 e 2010, porque além de resgatar o conceito de superexploração, Osório 

definiu um método marxista de análise das categorias próprias do capitalismo 

dependente e compreendeu a magnitude dos impactos socioeconômicos das políticas 

neoliberais. 

 

A partir da leitura de Jaime Osório, o padrão de reprodução do capital seria um 

paradigma histórico, no qual o capital descreve um caminho de valorização e 

acumulação específico, que em determinados momentos históricos adquire um caráter 

de princípio e referência, a partir da conjuntura dada pela relação entre os distintos 

capitais individuais. As mudanças em um padrão seriam a expressão das transformações 

no próprio modo de produção, onde a consolidação de um poder hegemônico é um dos 

pilares decisivos para dar realidade a um padrão em particular, porque se pressupõe que 

a luta de classes esteja condicionada a uma determinada conjuntura histórica. 

 

3.1 PADRÃO EXPORTADOR DE ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA: A ANÁLISE 

MARXISTA DA DEPENDÊNCIA LATINO-AMERICANA 

 

A noção de novo padrão exportador de especialização produtiva de Jaime Osório se 

constitui a partir das transformações ocorridas no modo de produção capitalista 

internacional desde os anos 1970 e como estas produziram modificações importantes 

nas economias latino-americanas a partir de então (OSÓRIO, 2012). As mudanças que 

ocorreram são de caráter estrutural, pois de um lado representam o surgimento de uma 

nova divisão internacional do trabalho, como “(…) una rearticulación de la economia 

mundial” (OSÓRIO, 2012, p.32), que na América Latina correspondeu ao processo 

histórico de industrialização, dando lugar a um novo padrão de reprodução do capital na 

periferia, de caráter exportador e baseado na especialização, visto que “(…) lo que 

tenemos en América Latina son nuevas formas de organización reproductiva que 

reeditan, bajo nuevas condiciones, los viejos signos de la dependencia y del 

subdesarrollo” (OSÓRIO, 2012, p.32). 

 

Osório (2012) aponta que uma das principais consequências da adoção desse novo 
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padrão exportador desde os anos 1990 é a tendência à desindustrialização, e com ela 

todas as propostas de autonomia nacional, visto que essas transformações dos últimos 

quarenta anos criaram as condições necessárias para a subordinação da indústria 

periférica ao ideário agroexportador, que paralelamente correspondeu ao seu processo 

de desnacionalização, “(…) los principales mercados de la nueva reproducción del 

capital, de sus sectores más dinámicos, se encuentran en el exterior” (OSÓRIO, 2012, 

p.34). 

 

Com o processo de concentração e centralização, acompanhado das privatizações 

contínuas, se tem na América Latina a partir dos anos 1990 a formação de um grande 

capital nacional e estrangeiro, que “ (…) junto a un reducido pero poderoso grupo de 

empresas estatales, constituyen los principales dinamizadores del nuevo patrón 

exportador en marcha” (OSÓRIO, 2012, p.35). O caráter de especialização produtiva é 

a característica principal do novo padrão exportador, porque se baseia na produção de 

commodities, “ (…) sobre las cuales las diversas economías regionales cuentan con 

ventajas naturales o comparativas en la producción y en el comercio internacional” 

(OSÓRIO, 2012, p.37). Trata-se, de acordo com Osório (2012), de uma nova 

reprodução do capital na economia dependente, que é definida pelas tendências do 

grande capital em nível internacional, porque há uma relação de convergência entre a 

especialização exportadora e o atraso tecnológico em que a América Latina ainda se 

encontra, “la región sigue siendo un gran abastecedor de materias primas y alimentos 

al mercado mundial” (OSÓRIO, 2012, p.38). 

 

De acordo com Osório (2012), a elevação das exportações latino-americanas na última 

década corresponde a um momento específico do mercado internacional, com a 

elevação da demanda por commodities sustentada pelas economias estadunidense, 

chinesa e europeia, que por outro lado, foi fortemente suprida pela agroexportação 

latino-americana que conseguiu responder rapidamente a esse aumento na demanda. 

Porém, Osório (2012) aponta que os êxitos individuais exportadores de cada país latino-

americano variaram bastante na comparação entre eles e isso se deve a muitos fatores, 

dentre os quais, se pode citar o caráter heterogêneo do mercado do subcontinente e as 

diferenças nas respectivas relações com o centro hegemônico estadunidense. Essa 

elevação nas exportações regionais correspondeu ao processo de precarização das 

condições laborais e de vida da classe trabalhadora, com a tendência à redução do poder 
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de compra dos salários na determinação do dinamismo interno dessas economias 

dependentes, visto que “(…) para esta nueva modalidad de reproducción el mercado de 

los asalariados locales no constituye un elemento de significación, en tanto parte 

sustancial de la producción va dirigida a mercados exteriores” (OSÓRIO, 2012, p.50). 

Em outras palavras, no momento de crise estrutural do modo de produção capitalista, 

este novo padrão tem como base a redução dos custos do trabalho, o que acarreta a 

redução do consumo dessa classe e a tendência ao enfraquecimento do mercado interno, 

que já é considerado como débil.  

 

O ponto central é entender que a dependência criou as condições onde as relações entre 

o capital e o trabalho na América Latina se apresentam como próprias do capitalismo 

maduro, mas com particularidades específicas, que em situações de superexploração do 

trabalho, correspondem a “una brutal ofensiva del capital sobre el fondo de consumo de 

los trabajadores, convertidos ahora en fondos de acumulación” (OSÓRIO, 2012, p.54), 

que se constitui como a causa do aumento da desigualdade social, oriunda da 

concentração de renda, pois se trata de estruturas produtivas que são separadas das 

necessidades das massas (OSÓRIO, 2012). 

 

Para Osório (2014), o conceito de padrão de reprodução do capital possui um nível de 

abstração menor do que o usado por Marx em O Capital, porque “(…) el estudio del 

patrón requiere explicar la reproducción del capital en un nivel de mediaciones y de 

síntesis más específicas” (OSÓRIO, 2014, p.2), visto que a possibilidade de um padrão 

de reprodução é condicionada pela imposição de um projeto de alguma classe ou fração 

de classe que consegue impor sua hegemonia, o que impõe um caminho específico para 

o desenrolar da luta de classes internamente, pois “el capital es una relación social que 

no sólo permite la producción de valores excedentes en condiciones de explotación y 

dominio, sino que genera a su vez las condiciones para que dicha relación se 

reproduzca en forma cotidiana” (OSÓRIO, 2014, p.3). 

 

O ponto central é compreender que o processo histórico de reprodução do capital 

corresponde às formas específicas em que esta se apresenta no processo de 

desenvolvimento sistêmico, o que se caracteriza por se apresentar em forma de 

tendências e ciclos, o que “a su vez reproduce las relaciones de subordinación de las 

economías dependientes a los centros imperialistas” (OSÓRIO, 2014, p.3). O que 
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representa um caminho próprio para a reprodução do capital, um padrão é uma direção 

específica, que expressa um projeto determinado historicamente, pois a partir da 

articulação entre valor e valor de uso, por um lado, e produção e circulação, por outro, 

“en su mayor determinación histórica el patrón de reproducción reclama reitegrar lo 

que generalmente tiende a analisarse de manera separada” (OSÓRIO, 2014, p.5). Para 

Moreira e Magalhães (2014), a consequência é o duplo processo de reprimarização e 

desindustrialização, em virtude da maneira como se dá a inserção da economia 

dependente ao capitalismo em sua etapa financeirizada. 

 

Como dito anteriormente, Osório (2014) entendeu que, na história independente da 

América Latina, três foram os padrões de reprodução do capital: o padrão agro-mineiro-

exportador (séc. XIX – anos 1930), o industrial (anos 1940 – anos 1970) e o exportador 

de especialização produtiva (a partir dos anos 1980). É necessário entender que as 

características e os elementos de um antigo padrão ainda podem estar presentes em um 

novo. Esse é um momento de transição, onde diferentes elementos coexistem, em uma 

relação de subordinação aos fatores que alicerçam o novo padrão, que vão adquirindo 

hegemonia e passam a determinar a dinâmica sistêmica na economia dependente, 

porque o foco desta análise se pauta nos setores que são eixos da acumulação e 

expressam o bloco dominante no poder, como “(…) la particular articulación de 

alianzas-confrontaciones en el seno de las clases dominantes, fracciones y sectores, 

según sus grados de fuerza en momentos históricos específicos” (OSÓRIO, 2014, p.14), 

sendo a expressão desse processo a apropriação do Estado por parte das frações do 

grande capital. 

 

Para Osório (2014), um padrão de reprodução tem um caráter histórico porque 

representa apenas um momento do processo de desenvolvimento sistêmico, possui 

gênese, desenvolvimento e crise, “(…) abriendo periodos de tránsito, en donde 

perviven rasgos del patrón anterior y se proyectan los atisbos de un nuevo patrón” 

(OSÓRIO, 2014, p.15), ao mesmo tempo que implica a uma reorganização do espaço e 

das relações sociais estabelecidas ali, porque criam condições particulares para a 

expansão do capital na periferia, pois “situados en espacios geoeconómicos (…) y en 

momentos históricos específicos, podemos ver que la producción cotidiana de capital 

no solo reproduce la relación social capital trabajo. También reproduce las formas 

especificas de aquella relación (...)” (OSÓRIO, 2014, p.20). 
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No entanto, a cada ciclo a tendência é a de que a reprodução se intensifique, com o 

aumento do valor produzido, com a elevação da composição orgânica do capital e com 

o próprio avanço do processo de acumulação capitalista, o que implica “(…) para el 

capital resolver un sinnúmero de problemas de la más variada índole” (OSÓRIO, 2014, 

p.23), sendo que o principal deles é o desenrolar da luta de classes no interior de cada 

país, especialmente na condição de impor ao Estado uma determinada proposta de 

desenvolvimento. 

 

Todo esse processo se instaura dentro do encadeamento da luta de classes dentro de 

cada país, em uma relação dialética e marcada por antagonismos e disputa de interesses. 

Para Osório (2014, p.3), “las clases sociales constituyen la dimensión social de la 

imbricación de las relaciones sociales de producción y de las relaciones de poder y 

domínio imperantes en la reproducción social” (OSÓRIO, 2014, p.3), visto que o poder 

hegemônico em uma sociedade se expressa na imposição de projetos de 

desenvolvimento, baseados em relações de dominação e subordinação. Desta maneira, 

as classes sociais aparecem como um sujeito e não como indivíduos, ou seja, “(…) 

implica una unidad social con voluntad soberana” (OSÓRIO, 2014, p.3). 

 

Para Osório (2014), as classes se diferenciam entre si devido a sua posição no processo 

de produção sócio-histórica e na organização social do trabalho, na maneira como se 

dão as relações de propriedade e de apropriação da riqueza social. No transcurso da 

reprodução do capital, se entende como frações de classes os segmentos de uma classe e 

as suas posições no ciclo do capital. As frações da burguesia se dão a partir desse 

processo: na primeira fase de circulação, há a burguesia bancária e financeira, 

segmentos que dispõem do capital monetário para iniciar a metamorfose do capital. Na 

fase de produção, aparece a burguesia industrial, agrária e extrativista, as frações que 

produzem a mais-valia. Por último, na segunda fase de circulação, se tem a burguesia 

comercial e o momento de realização da produção. Segundo Osório (2014), todas vivem 

de mais-valia, mas nem todas a produzem, o que acarreta uma intensa luta dentro da 

classe burguesa no processo de apropriação da mais-valia produzida socialmente. Desta 

maneira, o conceito de setores de classes “(…) se definen por criterios referidos a la 

magnitud de medios de producción que poseen, o por la magnitud de la riqueza 

percibida, de acuerdo con las formas diferenciadas en que lo hacen las distintas clases: 
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magnitud de plusvalía o de medios de producción (...)” (OSÓRIO, 2014, p.7). Isso se 

deve ao caráter heterogêneo do capital e à diversidade das economias nacionais latino-

americanas após o processo histórico de industrialização. 

 

Como produto do desenvolvimento dos fatores produtivos se tem a formação de um 

seguimento do proletariado de salários mais elevados, que se denomina de pequena 

burguesia, especialmente a partir da posição em que ocupa no sistema de dominação da 

sociedade como um todo, ao desempenhar tarefas de direção e ao ocupar o aparelho 

estatal (OSÓRIO, 2014), sem apresentar um projeto coletivo hegemônico, “por ello es 

una clase que se ve estremecida por las luchas entre las clases con proyectos, la 

burguesía y el proletariado” (OSÓRIO, 2014, p.9). 

 

As condições históricas para a existência do proletariado foram determinadas pelo 

processo de reprodução do capital, pois “desde la imbricación entre tormentos del 

trabajo y tormentos de miseria, la valorización del capital se nos presenta como el 

resultado del conjunto del proletariado” (OSÓRIO, 2014, p.9), o que confere a esta 

classe o potencial histórico e de luta capaz de construir coletivamente um projeto, que é 

expressão de sua vontade histórica e soberana. Visto que os interesses das frações 

burguesas podem ser reunidos em torno do objetivo de se manter e intensificar a 

produção e a apropriação de mais-valia, que tem como consequência o aumento da 

exploração da classe trabalhadora, claramente seu projeto vai contra os interesses do 

proletariado. Desta maneira, a noção de luta de classes em Jaime Osório (2014) 

perpassa o entendimento de que “(…) al enfrentamiento entre clases antagônicas, que 

expresan proyectos de organización de la vida en común sobre bases radicalmente 

diferenciadas” (OSÓRIO, 2014, p.10). 

 

Assim, no modo de produção capitalista, a luta de classes, vista em sua totalidade, é a 

expressão da disputa entre a burguesia e o proletariado, ambos como agrupamentos 

humanos que ocupam posições diferentes no processo de reprodução do capital, visto 

que representam por um lado aqueles que detêm os meios de produção (os capitalistas) e 

aqueles que somente possuem a força de trabalho (os desapropriados da História ou os 

trabalhadores). Então, a luta de classes aparece como um produto da valorização do 

capital, dada em um tempo social heterogêneo, marcado pela descontinuidade e pela 

sucessão histórica (OSÓRIO, 2014). 
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Para Osório (2009), por trás das classes sociais, se apresentam as relações de exploração 

e dominação da sociedade capitalista, porque expressam as condições específicas de 

apropriação de mais-valia. Desta maneira, a pobreza, como um fenômeno social, possui 

um caráter específico no capitalismo, pois “(…) las razones de su gestación no son las 

mismas ni obedecen a los mismos procesos en diferentes tiempos históricos” (OSÓRIO, 

2009, p.26). A natureza da acumulação capitalista cria, além de riqueza em um polo, 

uma massa trabalhadora excedente, que na América Latina, foi alimentada pelo 

processo de monopolização e forte êxodo rural incentivado pelo avanço industrial, com 

a constituição de pobreza e marginalização urbana, já que um obstáculo para a absorção 

dessa massa excedente seria a própria concentração produtiva, o que levou a conclusão 

de Osório (2009, p.32) de que “el problema es que la reproducción del capital en el 

mundo dependiente puede generar crecimiento, pero no desarrollo”, porque a pobreza e 

o subdesenvolvimento são efeitos da expansão do capital e de seu desenvolvimento, 

sendo ambos o “(…) producto genuino de la madurez de un capitalismo específico, el 

dependiente” (OSÓRIO, 2009, p.33). 

 

Importante é entender que a implementação e o alcance de um projeto de classe, capaz 

de criar rotas específicas de reprodução do capital, que acarrete a constituição histórica 

de um padrão específico de reprodução, é fortemente determinado pelo controle do 

Estado por essa força social hegemônica, pois o Estado expressa “(…) la condesación 

de relaciones sociales de poder, de domínio, y a las que conforman comunidad, 

imperante en una sociedad” (OSÓRIO, 2014, p.62), visto que as relações de 

dominação, que pressupõem a luta de classes em um determinado momento histórico, se 

apresentam por meio da tomada do poder político, ou da “(…) capacidad de ciertas 

clases sociales de llevar a cabo sus intereses y proyectos, en desmedro o en contra de 

los intereses y proyectos de otras clases” (OSÓRIO, 2014, p.62-63). 

 

O Estado apareceria, nesta concepção, como uma síntese dessas relações de classe que 

se expressam em relações e projetos de poder, se constituindo como o elemento 

centralizador do poder, que na sociedade de classes se apresenta como diverso, pois 

“(…) no es por tanto una simple red homogénea de poder en la sociedad. Presenta 

condensación de las relaciones de poder y dominio diferenciador” (OSÓRIO, 2014, 

p.63), diferente de outras formas de poder na sociedade. Desta maneira, o Estado seria o 
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agente decisivo para a criação da noção de comunidade, sem descaracterizar o jogo de 

forças que ele mascara, tanto sendo árbitro entre os conflitos de classes, como se 

constituindo o centro da sociedade, visto que “(…) ni la Iglesia, ni los partidos 

políticos, ni ninguna institución tienen esa capacidad” (OSÓRIO, 2014, p.66), porque o 

Estado consegue criar uma ilusão de comunidade, no sentido em que esconde as 

relações desiguais a partir da violência institucionalizada, em um processo de 

coisificação das relações de poder e domínio (OSÓRIO, 2014). 

 

Essa coisificação se dá a partir de um modelo onde há três elementos centrais: 

instituições articuladas e hierarquizadas, submetidas a um conjunto de regulamentos e 

decomposto em cargos que também expressam essa estrutura de dominação (OSÓRIO, 

2014). A especificidade do capitalismo seria o fato de que a burguesia, como classe 

politicamente dominante, tende a compartilhar o aparato estatal (cede o poder) a 

determinados segmentos que advêm de outras classes, como a maneira de conciliar 

certos interesses ditos coletivos, mesmo que aparentes, e manter-se no poder, visto que 

essa força social dominante possui suas “(…) tareas de mando político, acotado, sin 

embargo, a las relaciones de poder y dominio imperantes en el Estado” (OSÓRIO, 

2014, p.67). 

 

Em contrapartida, “no puede existir un único proyecto que resuelta de manera 

simultánea las necesidades diferenciadas de todos los capitales. El capitalismo es un 

sistema de competencia, de disputa, de muerte de capitales y de fortalecimiento de 

otros” (OSÓRIO, 2014, p.70). Assim, há uma tendência dos capitais em disputa, que 

mantêm interesses em comum, especialmente os capitais de um mesmo setor, a se 

unirem mutuamente como forma de se protegerem frente às disputas dentro do seio da 

burguesia. Politicamente, estes capitais tendem a constituir uma mesma força política de 

domínio sobre o Estado, o que Osório (2014) compreende como a formação histórica de 

um bloco no poder, sendo este “ (…) la forma particular como se articula las diversas 

clases, fracciones y sectores dominantes en función de la fuerza que alcanzan para 

establecer sus proyectos, en situaciones históricas concretas” (OSÓRIO, 2014, p.70). 

Em outras palavras, um bloco no poder representa o poder hegemônico de uma 

sociedade em determinado momento histórico do desenvolvimento dos fatores 

produtivos locais. 
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Entender as questões relacionadas ao poder nas sociedades dependentes perpassa a 

percepção da presença de obstáculos à efetiva realização de um poder soberano 

localmente, a maneira contraditória como se dá a inserção dessas economias no 

mercado internacional e a particularidade dessas formações socioeconômicas, baseadas 

na superexploração da força de trabalho (OSÓRIO, 2014). Por outro lado, Osório 

(2014) aponta para a formação de um sistema de dominação, visto que “junto al Estado 

existen en la modernidad capitalista una série de instituciones – família, escuela, 

Iglesia, medios de comunicación – que cumplen importantes tareas en materia de 

dominación, poder y construcción de comunidad” (OSÓRIO, 2014, p.74-75). Por isso, a 

democracia se constitui como a forma de organização política mais apropriada ao 

capitalismo, por conciliar diversas forças sociais em um mesmo modelo de 

governabilidade e poder coercitivo social, centrado em uma força dominante. Por outro 

lado, “ (…) no debe confundirse el patrón con las políticas econômicas” (OSÓRIO, 

2014, p.85), pois se trata de conceitos distintos, sendo que as políticas (encaradas como 

um projeto) são os meios necessários para se construir um padrão, que se inscreve no 

encadeamento da valorização e reprodução do capital. 

 

Por fim, todo esse processo precisa ser situado dentro das questões levantadas pelas 

transformações ocorridas na economia internacional capitalista no pós anos 1970, 

especialmente dentro do quadro constituído pela queda na taxa de lucro em nível 

sistêmico, o que forçou o capital global a um processo de reestruturação, que 

representou grandes derrotas para os trabalhadores de todo o mundo (OSÓRIO, 2014), 

porque se configurou no aumento da exploração da força de trabalho, expressão da 

reorganização qual passou o mercado laboral diante das transformações relacionadas 

com a incorporação em massa da força de trabalho feminina, infantil e imigrante, da 

abertura econômica dos países ditos socialistas e da inserção da China no processo de 

acumulação de capital nos últimos trinta anos (OSÓRIO, 2014). 

 

Paralelamente, o padrão vigente de reprodução do capital se apresenta como o produto 

histórico de um momento de revolução da técnica, a partir da inovação tecnológica 

estrutural, acompanhada da segmentação da produção em cadeias globais, que se 

constituem como marcas sem fábricas e baseadas em sistemas de subcontratação, com 

tendências à precarização das condições laborais e de vida dessas populações 

trabalhadoras (OSÓRIO, 2014). Esse processo aparece como o anúncio de uma nova 
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hierarquização mundial, devido à consolidação de uma nova divisão internacional do 

trabalho, o que por um lado leva à complexificação da produção periférica, o que 

representou o próprio processo histórico de desenvolvimento desigual e de expansão do 

capital, pois  

La puesta en marcha y posterior funcionamiento del nuevo patrón 

exportador de especialización productiva reclamó elevados grados de 

violencia estatal. Había que romper con la resistencia popular, lo que 

reclamó dictaduras militares en unos casos y, en otros, gobiernos 

civiles fuertemente autoritários (OSÓRIO, 2014, p.113). 
 

Seria o que Osório (2014) chama de o processo de neo-oligarquização do aparelho do 

Estado, ou seja, o Estado assume para si as tarefas do bloco que chega ao poder, 

impondo a toda a sociedade um tipo específico de desenvolvimento, pautado nos 

interesses do grupo dominante. Seriam esses elementos que explicam a conjuntura das 

economias latino-americanas desde 1990. 

 

Antes de partir para a análise da economia brasileira e de seu suposto novo padrão de 

reprodução do capital entre os anos de 1990 e 2010, sob a luz da teoria do novo padrão 

exportador de especialização produtiva, como definido por Jaime Osório, se faz 

necessário apresentar algumas categorias e conceitos que constituem o arcabouço 

teórico deste autor. Para as finalidades do próximo capítulo, se pretende refletir e 

apontar algumas questões de ordem conceitual e metodológica, que foram surgindo a 

partir da leitura da obra de Marini e de Jaime Osório, na tentativa de compreender a 

concepção metodológica usada por eles e alguns de seus apontamentos. Depois de feito 

isso, é possível caracterizar as transformações da economia brasileira contemporânea. 
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4 NOVO PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL NA AMÉRICA LATINA: 

UMA ANÁLISE CONCEITUAL E METODOLÓGICA  

 

Após a exposição dos dois últimos capítulos, algumas questões surgem e há a 

necessidade de discutir algumas categorias e conceitos utilizados por Jaime Osório, para 

uma melhor compreensão das relações de dependência na contemporaneidade e a 

maneira como se dá a reprodução do capital na economia latino-americana em seu 

conjunto. Para tal objetivo, pretende-se refletir a partir de uma bibliografia marxista as 

noções de exploração, superexploração, troca desigual, divisão internacional do 

trabalho, imperialismo, subimperialismo, bloco no poder, agroexportação, 

industrialização periférica, modelo de substituição de importações, crise estrutural do 

capital, desindustrialização, reprimarização das exportações e doença holandesa. Dentre 

muitos outros conceitos da teoria de Jaime Osório, estes foram selecionados por serem 

fundamentais para a compreensão deste pensamento em particular e em virtude dos 

objetivos específicos desta dissertação. Outros conceitos importantíssimos poderão ser 

definidos e discutidos em outros momentos deste trabalho. 

 

O objetivo de resgatar essa discussão surge da tentativa de compreender o pensamento 

de Osório, aprofundando as temáticas levadas pelo autor, ao mesmo tempo em que se 

incorporam outras definições com o objetivo de defini-las conforme a direção tomada 

por este trabalho dissertativo. Por outro lado, o intuito é entender a partir da TMD as 

relações sociais de produção na América Latina, inseridas dentro do todo capitalista e, 

além de articuladas a este, condicionadas ao processo histórico de desenvolvimento do 

modo de produção em sua totalidade. Desta maneira, a leitura dos clássicos se coloca 

como urgente para qualquer tentativa de avançar nos conceitos fundamentais para a 

compreensão da essência do capitalismo, ao mesmo tempo em que se trata de uma boa 

oportunidade de confrontar essas ideias com a realidade propriamente dita, localizada 

em um determinado intervalo do processo dinâmico de desarrollo sistêmico. 

 

Jaime Osório parte da concepção de superexploração da força de trabalho, tal como 

desenvolvido por Marini, entre as décadas de 1960 e 1970. As tentativas de Osório 

foram as de analisar o capitalismo latino-americano a partir desta noção teórica, 

avançando em muitas de suas determinações, porque através dela ele conseguiu 

descrever o caráter contemporâneo das relações de dependência, quando a América 
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Latina atinge determinado nível de desenvolvimento capitalista interno. Sua maior 

contribuição ao marxismo latino-americano do século XXI foi a apropriação desta 

categoria histórica, o que faz de Jaime Osório um dos tantos continuadores das ideias da 

TMD, pois ao resgatar este e outros conceitos, Osório avançou teoricamente na 

explicação do caráter dependente latino-americano, face as transformações estruturais 

no modo de produção capitalista em nível internacional, desde a imposição neoliberal 

do final dos anos 1980. 

 

O conceito mais polêmico da TMD é o de superexploração. Essas polêmicas 

atravessaram cinco décadas e até hoje despertam paixões e desconfiança por parte de 

muitos intelectuais. Mas, algumas reflexões apareceram após a leitura desses autores. 

Marini possuía uma leitura particular de O Capital de Marx, mas sua visão compartilhou 

diversos elementos do que se pode chamar de o pensamento marxista anti stalinista-

althuseeriano no pós 2ª Guerra. Pode-se afirmar que as questões relacionadas ao método 

marxista aplicado à realidade latino-americana não estavam tão definidas dentro da 

TMD, em virtude da diversidade teórica e das várias influências que estes autores 

beberam, porque foram a expressão de um pensamento heterogêneo, embora tivesse 

ocorrido tentativas bem-sucedidas de compressão da realidade. A grande questão 

metodológica foi superada por Jaime Osório, em seus estudos sobre método e 

epistemologia marxista e sua aplicação à realidade concreta. 

 

Contudo, a teoria da superexploração da força de trabalho de Ruy Mauro Marini é 

baseada na noção de exploração da força trabalho presente na obra de Karl Marx, 

especialmente nos livros primeiro e terceiro de O Capital. Marini buscou entender as 

relações sociais de produção na América Latina, a partir da noção de totalidade, onde o 

subcontinente é um elemento desse todo. Nessa tentativa, ele parte da noção marxiana 

de exploração, com o intuito de encontrar caminhos para entender as determinações do 

capitalismo nas economias dependentes latino-americanas. O que o levou a enfrentar o 

seu primeiro desafio: Marx em O Capital está refletindo teoricamente em um nível de 

abstração superior ao objeto de estudo a que Marini se propôs. Trazer a análise teórica 

da mais-valia para a realidade latino-americana é algo mais complexo do que alguns 

podem imaginar, sendo que a maior parte das concepções errôneas não constituem em 

interpretações equivocadas da obra de Marx, mas do fato de que muitas vezes, alguns 

pesquisadores forçam as obras clássicas, confundindo diferentes níveis de abstração. 
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De acordo com Marx (1996), discutindo em um grau alto de abstração, a categoria 

trabalho se expressa, indiferente da formação socioeconômica, como o uso da força de 

trabalho com o objetivo de produzir um valor de uso (uma necessidade humana) e como 

o processo histórico entre o homem e a natureza, onde essa interação gera uma 

modificação recíproca, tanto no homem como na natureza por ele apropriada. A 

diferença da espécie humana com relação aos outros animais seria a capacidade humana 

de idealizar o produto de seu trabalho antes de sua efetivação, pois o produto seria ao 

mesmo tempo consequência e condição do processo de trabalho. O trabalho humano dá 

vida à matéria morta transformando-a em valores de uso de caráter efetivo, não 

importam quais sejam as condições socioeconômicas estabelecidas. 

 

No modo de produção capitalista, a força de trabalho é uma mercadoria. Como 

comprador de força de trabalho, o capitalista pode utilizar dela como lhe convêm, 

dentro de uma jornada de trabalho e de um acordo salarial preestabelecido entre ambos. 

Porém, o intuito é produzir valores de uso que também tragam em si valores de troca, 

um valor que é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para tal 

finalidade e, ao mesmo tempo em que seja unidade entre os processos de trabalho e de 

formação de valor, o objetivo do capitalista é produzir mercadorias com valores que 

ultrapassam a soma dos valores de todas as outras mercadorias utilizadas em sua 

produção, ou seja, o intuito do modo de produção capitalista é a produção de mais-valia, 

entendendo esta como este valor excedente (MARX, 1996). 

 

A partir do pressuposto de que a força de trabalho é remunerada pelo seu valor, Marx 

(1996) compreendeu que a produção desse valor excedente surge da percepção de que o 

trabalhador recebe somente por meia jornada de trabalho, na qual este consegue repor o 

valor de sua força (o que corresponde ao valor dos meios de subsistência e que ele 

recebe em forma de salário), mas trabalha uma jornada inteira, sendo que esta última 

parte não é paga ao trabalhador. Para Marx (1996), a unidade entre os processos de 

trabalho e de formação de valor representam o processo de produção de mercadorias 

(pré-capitalista) e a unidade entre os processos de trabalho e de valorização corresponde 

ao processo de produção tipicamente capitalista. Em outras palavras, a mais-valia é o 

produto do processo de trabalho e valorização, por isso, esta é a grande particularidade 

do modo de produção capitalista, com relação às formações históricas anteriores, porque 
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a produção e a apropriação do excedente são estabelecidas por condições que são 

historicamente dadas e específicas ao capitalismo. Desta maneira, a categoria histórica 

trabalho representa, no capitalismo, um modo particular de trabalho produtivo, pois 

trata-se de um processo de valorização unido a um processo de trabalho/produção. 

 

Marx (1996) chama de capital constante os meios de produção (entendendo que seus 

valores não se modificam com a sua inserção ao processo produtivo) e de capital 

variável a força de trabalho (ao criar mais-valia, no final do processo produtivo, o valor 

que a força de trabalho incorporou ao produto é maior do que o valor pago ao 

trabalhador em forma de salário). Assim, neste nível de abstração, o capital em sua 

totalidade é constituído pelos capitais constante e variável, mais a mais-valia. Disso, 

surge o conceito de taxa de mais-valia em Marx (1996), que é a mais-valia total dividida 

pelo capital variável e representa o grau de exploração da força de trabalho pelo 

capitalista, onde a massa de mais-valia é a soma total do capital variável multiplicada 

pela taxa de mais-valia. 

 

Mas ainda não se tratam de relações tipicamente capitalistas. Com o desenvolvimento 

dos fatores produtivos (e do próprio modo de produção capitalista) e partindo do 

pressuposto de que a jornada de trabalho é fixa, Marx (1996) entendeu que “o 

prolongamento do mais-trabalho corresponderia à redução do trabalho necessário, ou 

seja, uma parte do tempo de trabalho que o trabalhador até agora utilizava de fato, para 

si mesmo, transforma-se em tempo de trabalho para o capitalista” (MARX, 1996, p.429-

430), o que representou historicamente, dentro da dinâmica sistêmica, a redução do 

valor dos meios de subsistência da classe trabalhadora. Desta maneira, Marx (1996) 

chama de mais-valia absoluta o valor excedente produzido pelo prolongamento da 

jornada de trabalho, e de mais-valia relativa aquela que expressa a redução do tempo de 

trabalho necessário, decorrente da expansão da produtividade do trabalho, ou seja, a 

uma modificação na proporção entre tempo de trabalho necessário e excedente, com 

prejuízos ao primeiro em relação ao segundo, que representa a redução do valor da 

totalidade dos meios de subsistência dos trabalhadores e a forma típica de exploração do 

trabalho no capitalismo consolidado. 

 

Ruy Mauro Marini (2005) ao teorizar o conceito de superexploração da força de 

trabalho, tratou de fazê-lo dentro do quadro analítico marxista, porém sua teorização 
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encontra-se em um nível de abstração menor do que o usado por Marx (1996) em O 

Capital. Os dois autores tratam da temática exploração do trabalho, mas não do mesmo 

objeto de estudo, o que fica implícito nos diferentes níveis de abstração utilizados. O 

objetivo de Marini (2006) foi o de construir uma teoria sobre a particularidade do 

capitalismo nas economias dependentes latino-americanas, a partir de um ponto de vista 

da totalidade do sistema. Desta maneira, a noção de superexploração é inseparável da 

noção de dependência na América Latina, sendo o substrato dessa particularidade frente 

ao centro sistêmico, por isso não pode ser considerada como um produto de uma 

conjuntura.  

 

A superexploração é o elemento que dá a dinâmica para essas economias específicas, 

sendo uma característica destas, pois “(…) não é a rigor necessário que exista a troca 

desigual para que comecem a operar os mecanismos de extração de mais-valia (…)” 

(MARINI, 2005, p.155), ou seja, a superexploração solidifica uma estrutura interna 

dependente e cria as condições internas particulares de sua inserção ao mercado 

capitalista, ao mesmo tempo que, nesse processo dialético, a dependência é um produto 

dessas relações internas condicionadas, modificadas e estruturadas também pelas forças 

externas da acumulação sistêmica. Marini (2005) entende que o caráter da 

superexploração na América Latina é determinado por três mecanismos básicos 

coexistentes: a possibilidade de intensificação do trabalho, do prolongamento da jornada 

de trabalho e da apropriação de parte do tempo de trabalho necessário para a reposição 

da força de trabalho, o que configura o alto grau de exploração no capitalismo da 

periferia, o que quer dizer que é negada ao trabalhador a possibilidade de reposição de 

sua própria força de trabalho. 

 

Segundo Marini (2005), o conceito de superexploração representa historicamente uma 

maior exploração da força de trabalho latino-americana frente à exploração que ocorre 

no centro capitalista, visto que a superexploração é um dos pilares que sustentariam a 

acumulação de capital nos polos hegemônicos e não pode ser confundida com o 

conceito de mais-valia absoluta e nem com a coexistência de modos de produção de 

especificidades diferentes no subcontinente. É um produto do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista na América Latina e expressa o caráter particular dessa 

formação socioeconômica. Desta maneira, a superexploração seria um empecilho ao 

pleno desenvolvimento dos fatores produtivos nas economias latino-americanas, 
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impossibilitando a superação da dependência nos moldes do capitalismo dependente e 

não estimularia a elevação da produtividade do trabalho local. Disso, surge a tese 

central de Marini de que “(…) o fundamento da dependência é a superexploração” 

(MARINI, 2005, p.199). 

 

De acordo com Amaral (2012), o conceito de superexploração da força de trabalho de 

Marini precisa ser compreendido a partir da teoria marxiana, especialmente tendo-se em 

vista as condições que são determinadas pela luta de classes em cada momento histórico 

do capitalismo, o que imprime características particulares na acumulação de capital, 

visto que se, por um lado, o nível de salários é de tal grandeza que garanta uma massa 

cada vez maior de mais-valia, a formação histórica de um exército industrial de reserva 

permite a tendência à redução do preço do trabalho nessa formação socioeconômica 

particular, mas isso não é uma característica específica ao capitalismo periférico. É a 

partir da noção de acumulação de capital que o conceito de superexploração se instaura 

como expressão da estrutura subordinada, pois um dos elementos históricos que 

possibilitaria a superexploração seria essa suposta funcionalidade histórica do exército 

industrial de reserva nos países dependentes (AMARAL, 2012). Embora houvesse 

especificidades na acumulação de capital, o que instauraria nessas economias uma 

dinâmica dependente seria a superexploração, que é, dialeticamente, uma consequência 

das relações desiguais em nível internacional e uma necessidade para a continuidade 

histórica da acumulação periférica nestas bases, pois a maior contradição desse processo 

é a separação das esferas de produção e circulação nas economias dependentes. 

 

Marcelo Carcanholo (2013) alerta que a discussão sobre a temática da exploração do 

trabalho em Marx não pode se pautar em parâmetros moralistas, porque Marx se refere 

a uma mercadoria específica chamada força de trabalho, e como uma mercadoria, ele a 

trata no sentido mais amplo. Para Carcanholo (2013) a superexploração historicamente 

se expressa como o mecanismo de compensação para as economias periféricas, em 

virtude de uma transferência de valor aos centros hegemônicos, que se reveste em um 

caráter estrutural da periferia no modo de produção capitalista. A partir dessa 

concepção, a superexploração seria uma forma específica de exploração no modo de 

produção capitalista, diferente de outras.  

 

Para Martins (2013), a categoria superexploração representaria os processos nos quais 
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há a redução dos salários abaixo do valor da força de trabalho, que seriam determinados 

pelos três mecanismos já conhecidos, em acréscimo o fato de que nas economias 

dependentes a maior qualificação da força de trabalho não corresponderia 

necessariamente à elevação correspondente dos salários. O ponto central é entender que 

para este autor, a superexploração teria se generalizado nesses tipos de formação 

socioeconômica e seria também a maneira como historicamente essa burguesia interna 

se projetaria dentro do sistema, ou seja, nessas condições a economia dependente se 

inseriria no mercado internacional (MARTINS, 2013). 

 

De acordo com Bueno e Seabra (2010), a superexploração seria uma categoria histórica 

importante para a compreensão do pensamento de Ruy Mauro Marini, porque “(…) abre 

novos horizontes para o entendimento das formas específicas que a condição de 

dependência assume (...)” (BUENO; SEABRA, 2010, p.71). Os autores apontam que a 

relação entre dependência econômica e superexploração não seria de causalidade, já que 

como uma tendência do capitalismo, a partir de suas mudanças estruturais, haveria uma 

suposta generalização da superexploração. A própria Vânia Bambirra (1978) apontou 

que esse fenômeno poderia ocorrer nos países centrais, mas na periferia a 

superexploração seria um processo inerente. Para Marcelo Carcanholo (2005), alguns 

equívocos deveriam ser explicados: (1) a superexploração não é sinônimo de mais-valia 

absoluta, (2) nem de pauperização ou (3) de um nível específico de exploração do 

trabalho (CARCANHOLO, 2005), visto que ela explicaria as relações entre o capital e o 

trabalho que são próprias das economias dependentes. 

 

O primeiro problema com o conceito de superexploração, não em Marini e Osório, mas 

nas interpretações contemporâneas, é o fato de que há uma confusão teórica a respeito 

do que seria exploração e superexploração. Em primeiro lugar, Marx utilizou em sua 

obra a categoria exploração do trabalho em vários níveis de abstração (ele usou o termo 

tanto para analisar o capitalismo em O Capital, como em seus textos políticos onde o 

termo foi usado em um nível de abstração menor). Outro ponto interessante é que nos 

vários níveis de abstração que Marx usou o termo, ele apontou alguns pressupostos. No 

caso de O Capital, a noção de exploração do trabalho pressupõe que o trabalhador 

recebe integralmente o valor de sua força de trabalho. Em seus textos políticos, Marx já 

pressupõe o contrário. Mas o mesmo não pode ser dito sobre a superexploração. 
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Marini criou esse conceito com o objetivo de entender as relações de dependência na 

América Latina, mas não só isso. Superexploração, como a essência da dependência, é 

um conceito de caráter histórico que dá conta de explicar uma relação específica. Como 

uma relação desigual entre países independentes, a superexploração só tem sentido se, a 

partir do todo, é possível compreender as relações entre o centro e a periferia. Se 

alguém fizer um recorte da América Latina a partir do todo e analisar somente esse 

recorte, jamais identificaria as forças de superexploração, porque ali estariam ocorrendo 

somente exploração do trabalho. A superexploração só aparece quando a análise 

percebe as relações da América Latina com relação ao centro capitalista e com o todo. 

Só assim faz sentido esse conceito a partir de Marini. 

 

Marx (1996), em O Capital, tinha um objetivo, que foi diferente do de Marini em A 

Dialética da Dependência, além do que estes dois autores trabalharam com diferentes 

níveis de abstração. Por isso, alguns pressupostos de Marx não fazem sentido aos 

estudos sobre o capitalismo dependente, como por exemplo, o fato da força de trabalho 

ser remunerada pelo seu valor. Especialmente quando se define que a diferença entre 

exploração e superexploração do trabalho seja dada a partir dessa noção. Neste caso, as 

tentativas de fidelidade à obra e ao método marxiano não são bem sucedidas, pois se 

trata de um grande equívoco de ordem metodológica e epistemológica. 

 

Superexploração é um conceito de caráter histórico, pois não se trata de uma aplicação 

da obra de Marx a uma realidade específica, porque essa concepção pressupõe uma 

articulação com o todo, já que é parte integrante dele. Embora seja corpo teórico 

consolidado, superexploração não pode estar em contradição com a categoria 

exploração, nem pode ser usada como sinônima desta, assim como a primeira não pode 

ser entendida como um tipo particular da segunda. São coisas diferentes e dão conta de 

explicar objetos de estudos que são distintos entre si. A superexploração só faz sentido 

quando analisada a partir da relação centro-periferia, onde na verdade apareceram as 

relações de dependência, visto que superexploração e dependência estão unidas em si 

mesmas por relações que têm um caráter dialético. Já na concretude do chão da fábrica 

(tanto das indústrias nos polos centrais de acumulação, como na indústria periférica), o 

que se assiste é a exploração do trabalho. 

 

O segundo problema com esse conceito são as tentativas de generalizá-lo, tanto na 
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periferia como um todo, como no centro capitalista. Não se pode apropriar de um 

conceito, que teve finalidades particulares, e aplicá-lo indiscriminadamente a outras 

realidades que não foram analisadas. Marini ao discutir superexploração estava 

interessado em entender a formação socioeconômica da América Latina, visto que se 

trata de um conceito histórico. Dizer que algum lugar do mundo (com exceção da 

América Latina) reproduz relações de superexploração do trabalho, impõe um estudo 

sobre o avanço do capitalismo nesses lugares. Não é um sintoma de uma doença que um 

especialista conseguiria identificar em vários indivíduos diferentes. Este tipo de 

compreensão é a deturpação de um conceito, especialmente porque negligencia a 

essência histórica e metodológica marxista, porque a superexploração também é um 

processo. 

 

Como uma consequência do alto grau de especialização que atingiu a sociedade 

capitalista, a estratificação do mercado de trabalho se constitui como a expressão da 

estratificação nos níveis de apropriação de mais-valia, o implica que seria um absurdo 

afirmar que forças de superexploração e exploração coexistam em algum lugar. Isso 

nega a diferença entre os níveis de abstração usados entre ambas, sem permitir uma 

compreensão da essência dessas relações. Muitos estudos apontam para a centralidade 

da superexploração, como um conceito que ainda seria capaz de explicar a realidade 

latino-americana. O que precisa ficar claro é que superexploração expressa uma relação 

em um determinado nível elevado de abstração, menor do que o de Marx em O Capital, 

maior do que em seus textos políticos. Como uma relação, a superexploração também 

pressupõe a existência de um ponto de referência, visto que Marini não analisou o 

subcontinente isolado, mas sim em articulação com o todo, especificamente a relação 

centro-periferia. Contudo, esse ponto é importante: como Marini se referiu como 

periferia a realidade latino-americana, muitos autores podem encontrar nele uma teoria 

da dependência que dê explicações parciais para todas as economias periféricas, porque 

é possível perceber que há muitas semelhanças entre elas. Mas esse não foi o objetivo 

de Marini, por isso são parciais. 

 

Ao teorizar sobre o novo padrão exportador de especialização produtiva na América 

Latina nos últimos trinta anos, Jaime Osório resgatou a noção de troca desigual, que da 

mesma forma como foi utilizada pela TMD, expressa uma crítica à teoria ortodoxa do 

comércio internacional, baseada em uma divisão internacional do trabalho e específica a 
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um padrão internacional de reprodução do capital. O conceito de troca desigual 

reaparece nos estudos contemporâneos sobre a dependência em virtude do processo 

histórico de transformação estrutural do modo de produção capitalista em sua totalidade, 

o que acarretou o acirramento das relações de dominação e subordinação em nível 

internacional, ao passo que surgiram novas formas de dependência econômica, 

justificada por uma suposta tendência à especialização produtiva das economias latino-

americanas em produção primária ou de baixa incorporação tecnológica desde o final 

dos anos 1980.  

 

Contudo, esse conceito foi incorporado pelos dependentistas a partir da tradição teórica 

cepalina. A CEPAL (2000) entendia até os anos 1960 que o subdesenvolvimento da 

América Latina era a expressão de uma estrutura produtiva atrasada e de caráter 

primário-exportador, que refletia a maneira própria da inserção das economias do 

subcontinente ao mercado internacional, de onde advinha seu dinamismo. O ponto 

central é entender que essas economias eram totalmente voltadas para fora em seus 

objetivos essenciais, o que constituía historicamente o setor externo como o responsável 

por estimular essas economias agrícolas. Por outro lado, a CEPAL (2000) compreendeu 

que nas transações comerciais internacionais, os produtos agrícolas sofriam fortemente 

a deterioração de seus termos de troca com relação aos produtos industriais, o que inibia 

uma acumulação interna, o que foi entendido como a maneira como se expressou a 

dependência para o pensamento cepalino. 

 

Mas eles foram além dessa mera percepção. A CEPAL (2000) entendeu que essa 

tendência à deterioração dos termos de troca era, antes de qualquer coisa, produto da 

estrutura interna subdesenvolvida e seriam esses elementos intrínsecos os obstáculos 

para o pleno desenvolvimento dos fatores produtivos nas economias latino-americanas. 

O essencial é que a CEPAL (2000) entendia os limites para as economias 

fundamentadas exclusivamente na produção primária, visto que mesmo o processo de 

elevação da produtividade no setor primário corresponderia a uma redução dos salários 

neste setor, o que levaria à tendência à diminuição dos preços de mercado dessa 

produção, nos padrões que já ocorriam antes do aumento da produtividade no setor 

primário. Além do que, outro limite para a superação do atraso das economias 

subdesenvolvidas pelo desenvolvimento especificamente localizado no setor primário se 

traduzia nas deteriorações periódicas, como produto dos ciclos comerciais, que são a 
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característica fundante dos mercados de bens primários, o que acirrava ainda mais as 

contradições dessa estrutura subdesenvolvida e os conflitos internos, na medida em que 

“na periferia, os preços primários menores significam, evidentemente, lucros menores e 

uma pressão adversa sobre os salários (...)” (CEPAL, 2000, p.160). 

 

Ruy Mauro Marini (2005) resgata esse conceito da tradição cepalina, mas avança nessa 

definição, ao incorporar elementos da teoria marxista para a explicação dos fenômenos 

da deterioração dos termos de troca da produção primária latino-americana. Marini 

(2005) entendeu que a participação do subcontinente no mercado internacional 

capitalista tem um caráter contraditório, porque expressa a possibilidade de elevação da 

oferta global de meios de subsistência e matérias-primas, como um elo da dinâmica da 

acumulação de capital no polo central, porque os baixos preços dessa produção permitiu 

um quadro com tendência à redução do valor da força de trabalho nos polos 

hegemônicos, em uma conjuntura caracterizada pela elevação da produtividade no 

centro, sem a redução dos preços dos produtos industrializados com relação aos bens 

agrícolas exportados pela América Latina. Porém, para Marini, o processo de 

deterioração dos termos de troca é por natureza histórico, por isso, se apresenta como 

uma tendência da economia capitalista internacional. A novidade de Marini é definir a 

deterioração dos termos de troca a partir da noção de superexploração da força de 

trabalho. 

 

Por ser intrínseca ao processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista em 

sua totalidade, a troca desigual não poderia ser explicada como consequência da 

concorrência internacional, sendo própria da estrutura dependente e da forma 

contraditória como a América Latina se insere mundialmente, ou seja, essa deterioração 

não é produto de trapaças ou do descumprimento das leis comerciais, pois a existência 

de troca desigual é a consequência da debilidade das economias latino-americanas, não 

a causa desta, o que justificaria a necessidade histórica de produzir uma quantidade cada 

vez maior, para compensar a tendência de queda nos seus preços, pois se apresentam 

como mecanismos que favorecem o processo de transferência de valor das economias 

dependentes para o centro do capitalismo. Através das diferenças de produtividade e do 

monopólio da produção e do comércio em nível internacional, os mecanismos de 

transferência de valor reforçam as relações de dependência econômica, ao passo que 

essas economias não conseguem por si só impedir essa transferência contínua. Desta 
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maneira, o mecanismo de compensação encontrado pelas burguesias latino-americanas 

frente a essa contradição externa é intensificar a exploração da força de trabalho local, 

com o objetivo de elevar a massa de mais-valia internamente e possibilitar uma 

acumulação interna de capital. 

 

Santos (2011) indica que não há exploração da força de trabalho propriamente dita no 

processo de intercâmbio internacional, porém este expressa uma determinada situação 

entre forças, onde “(…) se produce una expropriación por parte de un propietário 

privado de parte del resultado del trabajo apoderado por outros propietários” 

(SANTOS, 2011, p.383), visto que esse intercâmbio se dá de forma contraditória e em 

uma base monopolizada, o que se constituiu “(…) esencialmente un problema de poder 

económico” (SANTOS, 2011, p.385). O autor aponta outro elemento dessa troca 

desigual: seriam os pagamentos pelos serviços, fretes e transportes, que atuariam nesse 

processo de transferência de valor dos países dependentes para os polos centrais de 

acumulação, visto que a expansão do mercado mundial capitalista se deu em um 

processo de concentração deste mesmo mercado.  

 

Em certa medida, essa definição de Marini, diretamente e indiretamente, se transformou 

em uma argumentação de caráter hegemônico na literatura de esquerda, sendo que a 

única grande crítica a sua definição foi dada por Fernando Henrique, mas que não surtiu 

efeito para desconsiderar essa ideia, que virou uma unanimidade durante três décadas 

(diferente do conceito de superexploração ou subimperialismo, por exemplo). Nos anos 

2000, com a tendência de elevação do preço das commodities no mercado internacional, 

uma parte da intelectualidade acreditou que a noção de troca desigual já havia sido 

superada pelo capitalismo dependente. 

 

Em primeiro lugar, o conceito de troca desigual não corresponde a um fenômeno 

conjuntural, visto que Marini abordou uma situação que é própria da estrutura do 

mercado internacional capitalista em uma relação dialética com o tipo específico de 

formação socioeconômica ocorrido na América Latina. Superar a troca desigual é 

superar as forças imperantes que reproduzem a dependência, tanto em nível 

internacional, como em nível interno, já que não diz respeito a simplesmente um 

resultado de uma orientação política ou de um contexto favorável para tal. Em segundo 

lugar, a troca desigual possui uma relação dialética com a superexploração da força de  
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trabalho, que é a sua condição histórica. Em terceiro lugar, a troca desigual foi 

entendida entre as décadas de 1940 e 1960 como um produto do atraso tecnológico das 

economias periféricas, especialmente a partir da ideia de atraso permanente da 

agricultura. Contudo, nos anos 1990 e 2000 a agricultura latino-americana foi impactada 

por um avanço tecnológico inédito e, mesmo assim, as forças que reproduzem a troca 

desigual não foram minimizadas. Por outro lado, a tese de que o fenômeno da troca 

desigual ocorra somente com os produtos da agroexportação ainda se mantém viva. 

 

Marini chamou a atenção de que o conceito de troca desigual é uma tendência histórica 

e um fenômeno próprio de uma estrutura particular e este conceito só pode ser 

compreendido a partir de uma visão de totalidade, onde possa ser compreendida a 

relação entre países periféricos e centrais, porque na aparência se vê produtos primários 

versus produtos industrializados, mas, na verdade, isso é a expressão de uma relação de 

dominação e dependência, onde as economias dependentes estão subordinadas às 

economias centrais e a um jogo construído que é favorável às últimas. 

 

O conceito de novo padrão exportador de especialização produtiva de Jaime Osório é 

uma análise das relações de produção na contemporaneidade e chama a atenção para a 

constituição histórica de uma nova divisão internacional de trabalho, que modifica 

substancialmente a maneira como a América Latina até então estava se inserindo no 

mercado internacional, como uma economia dependente industrial. Mas essa crítica à 

DIT não é de toda forma específica à obra de Osório, sendo própria da tradição marxista 

da dependência, que fora na verdade apropriada da crítica da CEPAL à DIT, sendo que 

esta foi uma das primeiras que relacionou o subdesenvolvimento local com a inserção 

do subcontinente a um mercado mundial capitalista, onde as posições de dominação e 

subordinação já estavam plenamente estabelecidas. 

 

A análise cepalina sobre a DIT se pauta na crítica à teoria clássica do comércio 

internacional, baseada nas ideias sobre o comércio externo, encontradas na obra de 

David Ricardo (1988). Essas concepções foram o embrião para a teorização posterior 

que ideologicamente explicava e justificava a integração econômica, a concentração 

localizada da indústria e as relações de hegemonia no mercado internacional. Para 

Ricardo (1988), há uma forte relação entre a elevação da taxa de lucro e a redução dos 

salários (entendidos como os preços dos bens de subsistência), desmistificando a 
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extensão do mercado como a explicação para o aumento da taxa de lucro. Desta 

maneira, partindo do pressuposto de um sistema comercial pautado na absoluta 

liberdade, “(…) cada país naturalmente dedica seu capital e seu trabalho à atividade que 

lhe seja mais benéfica” (RICARDO, 1988, p.70), porque isso representaria uma 

distribuição mais eficiente do trabalho na economia mundial, estimulada por vantagens 

comparativas e de caráter individual, pois o único problema seria apenas a maneira 

como se daria essa circulação livre de capital entre diferentes economias nacionais. 

 

A partir dessa visão ortodoxa, a economia agroexportadora da América Latina foi 

justificada como a vocação desses países e a maneira como eles conseguiriam absorver 

o progresso técnico, sendo que a industrialização não seria nem possível, nem 

necessária. O ponto central da crítica cepalina a este ideário é o entendimento de que o 

intercâmbio internacional não possibilitaria uma generalização do progresso material, 

porque esse intercâmbio é pautado por contradições que lhe imprimem desequilíbrios 

patentes, ao mesmo tempo que a essência dessas economias é a produção para fora. 

Desta maneira, para a CEPAL, a superação do subdesenvolvimento perpassa a 

necessidade de romper com a DIT, o que necessariamente se relaciona à urgência da 

industrialização nesses países, ou seja, a DIT seria o determinante para o 

condicionamento dessas economias como agroexportadoras e o que seria a causa de seu 

atraso, do mesmo modo, em que ela indica possibilidades, porque permitiria através das 

políticas certas a superação dessas contradições a partir do fomento industrial interno. 

 

Vânia Bambirra (2013) compreendeu que a constituição de uma divisão internacional 

do trabalho no pós-guerra criou as condições históricas que deram a dependência 

econômica um novo caráter, visto que a expansão dos grandes monopólios e a sua 

integração corresponderam na América Latina à formação de uma estrutura 

particularmente estratificada, a qual ilustrava, de um lado, o predomínio da 

agroexportação e a consolidação de um processo de industrialização periférica, como 

produto dessa integração. Para Santos (2011), essa DIT foi o reflexo do poder 

hegemônico em nível internacional, figurado nos EUA, e como produto de sua 

expansão, em uma conjuntura interna estadunidense que apontava a uma redução do 

setor produtivo e da elevação da participação do setor de serviços, como uma tendência 

do próprio caráter parasita do sistema, legitimado pela sua hegemonia militar. O ponto 

central é entender que essa industrialização latino-americana, que correspondeu a essa 
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nova DIT no pós-guerra, acirrou o caráter dependente desta economia, em virtude do 

fato de que o desenvolvimento industrial é dependente do setor exportador, 

condicionado pela situação do balanço de pagamentos de cada país em específico e do 

seu acesso à tecnologia estrangeira, porque é o produto da tendência à concentração em 

nível internacional e na desnacionalização dos setores mais importantes, pois a estrutura 

produtiva dependente é um obstáculo à expansão do mercado interno dessas economias. 

 

Foi a partir dos autores da TMD que a noção de DIT ganhou o caráter de processo 

histórico, concebido como uma organização econômica do espaço de expressão 

histórica e geográfica em contínua transformação. Visto que se faz necessário entender 

que se trata de uma mudança conjuntural e uma mudança histórica, esta última expressa 

uma transformação no modo de produção capitalista em sua totalidade, porque a DIT é 

o produto de um alto grau de desenvolvimento da especialização do trabalho, que 

somente foi possível na formação socioeconômica capitalista. Autores como Jaime 

Osório apresentaram bons argumentos ao analisarem as tendências que se apresentam 

na economia latino-americana desde o final dos anos 1980, articulando-as com as 

transformações geográficas da dinâmica capitalista global. O que determina a DIT são 

os fluxos de capital em todo o mundo em seus processos de valorização e acumulação; 

não é a DIT que determina a dinâmica da acumulação capitalista e sim o contrário, 

porque a DIT não é uma noção a priori. Trata-se de uma fotografia da economia 

internacional capitalista, tomada em momentos distintos, onde é possível perceber as 

mudanças de longo prazo, que não são nada mais do que as transformações na aparência 

do sistema em sua totalidade. 

 

A concepção de imperialismo de Jaime Osório, como de toda a TMD, se baseia na 

noção de Lenin (1979), que entendeu como imperialismo uma etapa ou fase do processo 

histórico de desenvolvimento do modo de produção capitalista. O objetivo de Lenin no 

ensaio Imperialismo: fase superior do capitalismo foi apontar o caráter das mudanças 

na dinâmica da acumulação de capital nas economias industrializadas, ao passo que é 

uma tentativa de combater o reformismo político. A primeira característica desse novo 

momento é, para Lenin (1979), dada pelo processo de concentração e centralização da 

produção industrial, que se constituiu a partir de um processo geral de monopolização 

da economia capitalista. Desta maneira, a particularidade do novo capitalismo seria a 

relação entre o largo desenvolvimento tecnológico industrial alcançado e a sua 
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concentração em grandes empresas, expresso na forma de empresas combinadas e 

oligopólios, onde suas atividades articulam vários setores produtivos diferentes, o que 

lhe garantiu uma expansão mais estável e poder hegemônico dentro do mercado. 

 

O ponto central é que para Lenin (1979), a concorrência capitalista gera a sua própria 

negação, ao se constituírem os monopólios. Não se trata de uma anomalia do sistema 

capitalista, mas o produto de seu próprio desenvolvimento metabólico, como um 

resultado histórico da luta de classes em nível internacional, acirradas a partir da crise 

estrutural dos últimos trinta anos do século XIX e início do século XX (LENIN, 1979). 

É esse processo histórico que transforma o capitalismo em imperialismo, sob o domínio 

dos grandes cartéis, em um movimento contraditório que invoca a tal socialização da 

produção, acompanhada de apropriação privada, já que as condições históricas para o 

surgimento dos cartéis é a possibilidade de apropriação de matérias-primas em nível 

mundial, o que agrava as contradições sistêmicas, no sentido que a tendência a 

monopolização geral da economia capitalista acirrou o seu caráter instável e cíclico, 

pois as crises não são a causa da concentração, apenas intensificam esse processo; a 

concentração é expressão da dinâmica inerente ao capital (LENIN, 1979). 

 

A segunda característica do imperialismo é o processo histórico de desenvolvimento dos 

bancos, o que lhes promoveu um novo sentido. Lenin (1979) percebeu que o mesmo 

movimento de monopolização também atingiu os bancos, sendo que estes mesmos 

foram um dos elementos que impulsionaram esse processo, no sentido em que 

concentraram em si, a maior parte da riqueza produzida pelo capitalismo. Por isso, os 

bancos se constituem como o alicerce dos monopólios, porque deixaram de ser 

simplesmente intermediários, para se transformarem em uma associação monopolista 

que é expressão da união entre indústria e banco, ao mesmo tempo que este processo 

favoreceu a complexificação das instituições bancárias (LENIN, 1979). Desta maneira, 

o capital bancário é entendido como uma síntese dialética entre os capitais fictício, 

portador de juros e dinheiro e representa um novo momento para acumulação 

capitalista, porque os bancos passaram a concentrar todos os fundos necessários de 

investimento da sociedade como um todo e financiam quem eles querem, que na época 

de Lenin, estava claro ser a indústria pesada (LENIN, 1979), o que também representou 

a tendência a uma subordinação cada vez maior do capitalista industrial com relação aos 

bancos, o que desmascara o caráter universal e terrorista dos bancos (LENIN, 1979). 
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Disso surge a terceira característica do imperialismo que é a hegemonia do capital 

financeiro e da oligarquia financeira na dinâmica sistêmica. Para Lenin (1979), o 

capital financeiro é uma categoria que consegue explicar as particularidades dessa 

nova etapa do capitalismo, sendo por definição o monopólio do capital bancário fundido 

com o monopólio do capital industrial, visto que os bancos se constituem como sistemas 

de participação, onde o capital financeiro passou a dominar todas as esferas da vida 

socioeconômica, como consequência da penetração dos monopólios e a constituição de 

uma nova estrutura capitalista internacional. 

 

O que conduz a quarta característica que é a possibilidade histórica de exportação de 

capitais dos países industrializados para outras regiões do mundo, especialmente para as 

economias atrasadas, visto que a continuidade do processo de valorização desse capital 

pressupôs a sua transferência para outras regiões do mundo em busca de novas 

potencialidades de valorização, em virtude do baixo valor da força de trabalho na 

periferia e por se encontrarem ali grandes quantidades de matérias-primas a serem 

exploradas (LENIN, 1979), porque há uma relação entre as exportações de capitais e o 

seu correspondente incentivo à exportação de mercadorias nas economias receptoras, 

especialmente ao entender o papel dos bancos estrangeiros que atuavam nos países 

periféricos. 

 

A quinta característica do imperialismo, como fase superior do capitalismo, é a partilha 

da periferia sistêmica por duas grandes forças complementares: os Estados capitalistas, 

cujos processos de industrialização já estavam estabelecidos, e o capital financeiro, sob 

o domínio dos grandes bancos e oligopólios produtivos (LENIN, 1979). Esse processo 

favorece o controle dessas economias periféricas por parte do capital financeiro e é 

expressão da maneira como especificamente se deu as relações entre as forças 

hegemônicas no mundo, no final do século XIX, o que representa, por outro lado, ao 

movimento de expansão do capitalismo, no sentido em que ao incorporar novos 

territórios, o capital tende a destruir as relações sociais de produção até então ali 

vigentes, instaurando novas relações sociais que são especificamente capitalistas, pois 

essas colônias passaram a ter uma grande importância e uma função histórica para o 

desenvolvimento sistêmico, devido à elevação da oferta internacional de matérias-

primas, que representou o aumento da demanda em virtude da intensificação e do 
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incremento da expansão industrial nos países centrais (LENIN, 1979). 

 

Assim, o imperialismo é uma etapa ou fase particular do modo de produção capitalista 

porque expressa a transição da hegemonia do capital industrial para o capital financeiro, 

o que acarretou a formação de uma nova economia capitalista internacional, onde o 

parasitismo se transformou no aspecto mais importante dessa etapa, porque 

correspondeu ao desenvolvimento da classe rentista e especuladora e o seu domínio 

sobre a produção global. 

 

A definição de imperialismo usada pela TMD é basicamente a apresentada por Lenin, 

embora não seja exagero dizer que essa corrente, na verdade, se apresenta como um 

complemento da teoria marxista do imperialismo, conforme expresso por Amaral 

(2012). Um ponto importante dessa concepção é entender que um certo grupo de países 

que apresentam tendências imperialistas, não nasceram como tal, se transformaram em 

imperialistas, a partir de um processo histórico de caráter estrutural do modo de 

produção capitalista. Estas transformações estruturais que ocorreram no centro 

atingiram a periferia, em um movimento dialético que também transforma a estrutura 

dessas últimas. A monopolização da economia latino-americana é um processo histórico 

que alterou a estrutura da economia do subcontinente, mas essa tendência só pode ser 

compreendida a partir da dinâmica do todo, pois o todo refletiu um processo geral de 

monopolização. 

 

A partir dessa noção de imperialismo e de seus desdobramentos históricos, Ruy Mauro 

Marini (2005) criou o conceito de subimperialismo, para entender a economia latino-

americana após esta passar por um processo histórico de desenvolvimento capitalista, 

como o produto da expansão industrial na economia dependente. A grande novidade de 

Marini (2005), após superar a teoria do desenvolvimento do subdesenvolvimento de 

Andre Gunder Frank, foi apontar que o processo de industrialização, além de acarretar 

ao desenvolvimento dos fatores produtivos internos, representou historicamente o 

movimento metabólico de desarrollo da própria estrutura dependente, levando esta a 

uma nova etapa de reprodução e acumulação de capital, que ele denominou de 

subimperialismo. O ponto central é entender que o modo de produção capitalista em sua 

totalidade chegou a uma etapa de amadurecimento, que Lênin denominou de 

imperialismo. O que Marini apontou é que a economia dependente latino-americana, 
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por estar inserida neste todo, também passou por esse processo de amadurecimento, 

reproduzindo a etapa dos monopólios. 

 

Para Marini (2005), a industrialização das economias da América Latina é um resultado 

de transformações no capitalismo em sua totalidade, especialmente a partir das 

alterações proporcionadas pela conjuntura do pós-guerra, que no primeiro momento, 

representou modificações decisivas na pauta das importações desses países, visto a 

tendência ao aumento da importação de bens de capitais com a finalidade de se 

constituir uma indústria na periferia. Devido à crise do setor externo desses países, a 

absorção de capital estrangeiro passa a ser o fenômeno propulsor dessa industrialização 

no pós anos 1950, porque a indústria periférica é um prolongamento das corporações 

monopolísticas centrais e expressa a concentração e a centralização do capital em nível 

internacional, pois foi um movimento paralelo ao desenvolvimento do setor de bens de 

capital nos polos hegemônicos do sistema, o que ilustrou a possibilidade histórica de 

uma nova divisão internacional do trabalho. 

 

O sentido da industrialização latino-americana se resume nas expectativas de 

lucratividade dessas grandes corporações imperialistas, porque nessas economias agem 

forças de superexploração da força de trabalho, o que incentivou esse processo de 

transferência tecnológica para a periferia, porque essa transferência se dá em condições 

próprias da acumulação em nível global, sendo determinada por esta, ou seja, a indústria 

periférica se constituiu como um prolongamento da indústria central e surge para 

atender uma demanda incompatível com a realidade instaurada pela superexploração 

internamente. O desenvolvimento dos fatores produtivos na periferia se voltou a 

produção de bens suntuários, que em uma conjuntura onde o mercado interno é restrito, 

a indústria dependente enfrentou graves problemas de realização, que por um lado, 

redirecionou a produção industrial para a demanda externa e, por outro, estratificou seu 

mercado interno, visto que “a difusão do progresso técnico na economia dependente 

seguirá, portanto, junto a uma maior exploração do trabalhador (...)” (MARINI, 2005, 

p.177). 

 

É pelas contradições acirradas, que a partir da segunda metade dos anos 1960, será 

colocado como uma necessidade vital para essa indústria periférica a sua expansão ao 

exterior, o que se constituiu, de acordo com Marini (2005), em uma fase de exportações 
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de bens industriais, em oposição ao período anterior, que se resumiu unicamente às 

exportações de bens primários, mas que não apaga esse caráter exportador da economia 

dependente, “(…) assiste-se em toda a América Latina à ressurreição do modelo da 

velha economia exportadora” (MARINI, 2005, p.179). Desta maneira, o conceito de 

subimperialismo aparece como uma tendência dessa economia industrial dependente, 

quando esta atinge determinado grau de industrialização e monopolização, entendendo 

que esses dois processos se deram historicamente em paralelo à experiência industrial 

periférica no pós-guerra. 

 

Dentro de uma abordagem que reflita uma dimensão mais ampla do processo de 

desenvolvimento do capitalismo na América Latina, o subimperialismo é um conceito 

que dá conta de explicar essa dinâmica periférica, o que não corresponde a uma 

anomalia da estrutura capitalista, pois se trata de “(…) uma forma particular que assume 

a economia industrial que se desenvolve no marco do capitalismo dependente” 

(MARINI, 2005, p.180), em um momento específico da etapa imperialista do modo de 

produção. 

 

Amaral (2012) compreende o conceito de subimperialismo em Marini como uma 

determinada etapa do desenvolvimento capitalista na economia dependente, quando esta 

atinge a fase dos monopólios e do capital financeiro, ou seja, quando esta expressa em si 

a própria dinâmica do modo de produção capitalista maduro. O subimperialismo é, 

nesta concepção, um produto histórico do desenvolvimento das bases produtivas dessas 

economias e do nível de acumulação de capital que elas supostamente atingiram após o 

processo de industrialização, acompanhado de uma política comum que poderia orientar 

toda a economia, ou, pelo menos, seus setores mais dinâmicos, em seu processo de 

inserção internacional e expansão (AMARAL, 2012).  

 

Desta maneira, a partir dessa concepção, as economias dependentes seriam, quando 

atingem sua etapa subimperialista, centros medianos de acumulação ou potências 

capitalistas menores, ou seja, uma incoerente, mas possível, ação imperialista 

dependente dentro do todo imperialista (AMARAL, 2012), que seria supostamente 

justificado como uma forma de compensar as mesmas relações desiguais que 

caracterizam a própria dependência. Com essa noção de imperialismo dependente 

(AMARAL, 2012) estaria “(…) mais evidente a ideia de complementariedade da teoria 
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da dependência” (AMARAL, 2012, p.66), como um complemento da teoria do 

imperialismo. 

 

Para Martins (2013), essa etapa subimperialista das economias dependentes se 

expressaria na elevação das exportações industriais como proporção da pauta 

exportadora desses países, a tendência histórica a exportação de capitais, o que seria a 

expressão da expansão das grandes empresas dos países dependentes para outras regiões 

do mundo dependente e também central, e a disputa pelo controle de fontes de matérias-

primas e energia. Assim, o subimperialismo passaria a se entendido como um subcentro 

de caráter integrador, alicerçado por um tipo especial de Estado, onde sua autonomia é 

determinada pelo imperialismo, em virtude de sua própria dependência, pois 

subimperialismo não representaria o fim das relações de dependência (MARTINS, 

2013). 

 

O conceito de subimperialismo em Marini só pode ser entendido a partir dessa noção. 

Não há antagonismo entre o imperialismo e o subimperialismo, porque o segundo é um 

desdobramento histórico do primeiro e em uma conjuntura onde já não existe uma 

nacionalidade para o grande capital. Embora o papel do Estado seja importante para 

criar as condições históricas de avanço do capital monopolizado, o capital nesta fase do 

capitalismo não está subordinado a nenhum Estado em particular, mas o contrário. Por 

isso, o conceito de bloco no poder é importante para entender o caráter contemporâneo 

do conceito de subimperialismo. Desta maneira, o subimperialismo é um conceito que 

consegue explicar a fase madura do capitalismo na periferia, dando respostas para os 

novos papéis desempenhados por essas economias nas últimas décadas. Por outro lado, 

o subimperialismo é produto da superexploração e, consequentemente, da dependência, 

por isso não corresponde a sua superação. 

 

Para explicar as transformações ocorridas na estrutura dependente dos últimos trinta 

anos, Jaime Osório resgata o conceito de bloco no poder, de Poulantzas (2007). O seu 

interesse nesta concepção é o de descrever a maneira como o poder hegemônico se 

instaura frente à luta de classes e como o padrão de reprodução do capital é determinado 

por essa articulação de forças, dando-lhe um caráter particular. Para Osório, há uma 

forte relação entre a formação de um bloco no poder na América Latina desde o final 

dos anos 1980 e a constituição histórica de um novo padrão exportador de 
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especialização produtiva. Por isso se faz necessário entender as determinações deste 

conceito na tentativa de explicar a maneira específica como as classes dominantes se 

articulam e conseguem impor seus desígnios sobre toda a sociedade. 

 

Para Poulantzas (2007), o conceito de bloco no poder é a expressão particular das 

economias capitalistas, no sentido de que o próprio Estado adquire um caráter 

específico neste modo de produção, como “(…) una relación específica entre las clases 

o fracciones a cuyos intereses políticos responde este Estado” (POULANTZAS, 2007, 

p.295). Desta maneira, como uma articulação específica entre as forças dominantes, 

essa relação adquire uma unidade política específica, ao mesmo tempo em que 

determina a essência dessa formação socioeconômica em particular, em virtude da 

pluralidade das classes ou frações do capital que garantem e impõem sua hegemonia, ou 

seja, que efetivamente participam do poder.  

 

Para Poulantzas (2007) as divisões ou fracionamentos da classe burguesa são 

determinadas pela sua posição no processo de reprodução do capital e é, em virtude 

disso, que se torna possível o surgimento de um bloco com poder hegemônico, 

entendendo-o como uma unidade contraditória de interesses e a sua relação com o 

aparelho estatal. Ao mesmo tempo em que representa um determinado momento do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, porque expressa uma maneira 

específica de articulação entre essas classes ou frações de classe, o que se distingue 

bastante da mera disputa eleitoral, pois essa articulação indica uma forma singular do 

próprio Estado, que polariza, sem superar, os interesses contraditórios de diversas 

frações do capital. Porém, esse processo depende decisivamente da conjuntura da luta 

de classes e das disputas internas dentro do seio da burguesia, visto que o conceito de 

bloco no poder é diferente de uma mera aliança política, porque pressupõe uma unidade 

ampla, baseada na socialização dos sacrifícios, onde é impossível inibir as contradições. 

A respeito da diferença entre o bloco no poder e a organização partidária das classes 

dominantes, Poulantzas (2007) chama a atenção de que o bloco no poder de um 

momento histórico específico determina os limites para a ação partidária e as suas 

relações de poder, porque ele dá o caráter particular da estrutura do poder hegemônico, 

imprimindo no Estado uma marca definida. 

 

Por outro lado, o Estado, como uma unidade política das classes hegemônicas, precisa 
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ser visto como uma organização que “representa y organiza la clase o clases 

dominantes, representa y organiza, en suma, el interés político a largo plazo del bloco 

en el poder” (POULANTZAS, p.152), mantendo uma certa autonomia com relação as 

classes em geral. Porém, o bloco no poder ao dominar o Estado, acirra dentro dele as 

contradições de classe, ao passo que ele não se expressa como uma entidade 

homogênea. Em outras palavras, o Estado capitalista é um espaço de disputas e conflitos 

de interesses, o que lhe corresponde um certo grau de autonomia, porque o Estado, 

como uma relação, expressa dentro de si mesmo as contradições do capital, a questão 

social a estas relacionadas e o conflito de classes no interior dessas sociedades. 

 

A apropriação da teoria do bloco no poder foi uma das grandes inovações trazidas por 

Jaime Osório para a análise da dependência, sendo o último elo que faltava para 

consolidar a teorização proposta pela TMD, que se trata da face política que determina e 

reproduz as condições de dependência. Marini ao discutir as questões sobre política e 

dependência na América Latina, teorizou acerca de um Estado militar autoritário. O 

ponto central é entender que o Estado e as forças políticas passaram por um processo de 

transformação. Dessa maneira, a ideia de bloco no poder abre caminhos para entender o 

Estado e a sua apropriação por parte do poder hegemônico, de caráter classista e 

burguês, porque se pauta em uma concepção de constante disputa pelo seu domínio e 

não simplesmente aceitar que o Estado é burguês e que não há luta por hegemonia ou 

por seu controle. Só assim é possível entender os desdobramentos do neoliberalismo e 

os seus impactos tanto na política, como na economia latino-americana. Mas é claro 

que, numa sociedade burguesa, há um tipo específico de Estado, sendo este o Estado 

burguês. 

 

A agroexportação é um dos pilares da economia latino-americana e expressa a 

particularidade de sua inserção na DIT e de sua formação socioeconômica. Caio Prado 

Jr. (1969) reconheceu a centralidade da agroexportação na gênese da economia 

capitalista brasileira, ao expor sua noção de sentido da colonização. Caracterizada pela 

grande propriedade fundiária, pautada por movimentos cíclicos comerciais, voltada 

totalmente para o mercado externo, baseada na monocultura e na produção em larga 

escala, a forma plantation foi a expressão do desenvolvimento agrícola no território 

brasileiro desde o início do processo de ocupação econômica e a responsável pela 

instauração de uma organização social do trabalho centrada na escravidão, e depois pela 
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transição ao trabalho assalariado. Com o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista em sua totalidade, a expansão agrícola brasileira passou a ser determinada 

pelo processo de reprodução do capital industrial, especificamente a partir do século 

XVIII, o que representou historicamente um novo momento para a agroexportação 

brasileira, como expressão de uma nova dinâmica, instaurada pelo advento do 

capitalismo em nível internacional. Embora tenha instituído a tendência a um 

desenvolvimento agrícola localizado, baseado em um modelo produtivo que articula 

baixo nível tecnológico, produção em larga escala e destruição ambiental, acarretou ao 

seu atraso e ao seu caráter inerte.  

 

Andre Gunder Frank (1978) acreditou que, por fazer parte do conjunto do sistema 

capitalista, a agricultura latino-americana é essencialmente capitalista, em virtude das 

transformações que ocorreram interna e externamente à sua estrutura, que se ilustram no 

processo histórico de concentração de terras, no desenvolvimento dos fatores produtivos 

internos e na formação de um proletariado agrícola, sem alterar as contradições 

inerentes a esse sistema. Desta maneira, Frank (1978) rompe com a noção de dualismo, 

que entendia o campo como um local de atraso e a cidade como expressão do moderno.  

 

Para Frank (1978), a agricultura latino-americana representa todo o processo de 

desenvolvimento capitalista em sua totalidade, pois há uma relação íntima entre 

agroexportação e o subdesenvolvimento latino-americano, o que se comprova pelo fato 

de que com o processo histórico de industrialização das economias dependentes da 

América Latina, nada se altera com relação ao papel desempenhado pela agroexportação 

nesses países, porque a agroexportação seria um pilar da estrutura dependente e também 

encarnaria em si mesma as relações de dominação e subordinação, na forma como se 

dão no capitalismo internacional. Desde a Cepal nos anos 1940 até hoje muito se 

discutiu a respeito do caráter da agricultura brasileira, mas se faz necessário refletir 

sobre alguns processos, pois é impossível discutir as transformações na agroexportação 

sem entender o que significou, a partir dos anos 1930, o processo de industrialização. 

 

O processo de industrialização ocorrido nas economias do subcontinente não rompeu 

com a estrutura agrária anterior, porque embora sempre tenham existido conflitos de 

interesses entre as burguesias agrária e industrial, isso não correspondeu a um obstáculo 

ou um antagonismo que possibilitasse historicamente uma oposição entre elas. Essa 
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ideia de uma burguesia industrial com visão de futuro e nacionalista em oposição a uma 

burguesia agrária pró-atraso foi superada com o golpe de 1964. Getúlio Vargas e 

Juscelino Kubitschek, grandes nomes do processo histórico de industrialização, eram de 

origem burguesa-agrária. 

 

Obviamente o processo de industrialização mudou a estrutura da economia brasileira, 

mas a agroexportação sempre teve o seu lugar e a centralidade passou a ser dividida 

entre os dois setores. Claro que isso não pode ser percebido somente a partir da análise 

das mudanças históricas na pauta exportadora. Essa industrialização ocorreu em ilhas, 

por isso o seu impacto na agricultura é tardio, visto que não foi o todo que iniciou um 

processo histórico de industrialização. A indústria periférica surgiu como um câncer, 

que tardou muito em evoluir seu quadro, mas contaminou todo o organismo. Além do 

que, a produção de commodities é uma necessidade do capitalismo, especialmente pelo 

seu padrão urbano-industrial.  

 

Desta maneira, a agroexportação seria uma condição e parte integrante do ciclo de 

capital em nível internacional. Mas como visto anteriormente, isso não faz este produtor 

estar em lugar de vantagem. No caso brasileiro, a agroexportação cresceu devido ao 

grande impulso dado pelo Estado, especialmente desde 1964, tanto em pesquisa, como 

em expansão de crédito, visto que a indústria agrícola estadunidense foi a primeira a 

expandir suas atividades no Brasil com o Golpe. Quatro décadas depois se trata de um 

setor completamente monopolizado, ocupado por um grupo reduzido de grandes 

corporações multinacionais e de caráter financeirizado, onde os bancos são os maiores 

proprietários de terra no Brasil. Sem sombra de dúvidas, se assiste a uma questão 

agrária dentro dos marcos do capitalismo dependente na etapa imperialista do modo de 

produção. 

 

A tradição heterodoxa latino-americana compreendeu que o processo de 

industrialização da América Latina se deu em momentos específicos da acumulação de 

capital no mundo e se baseou no modelo de substituição de importações (MSI), mas 

este “não se resume meramente a descrever um processo de industrialização no qual as 

mercadorias importadas vão sendo substituídas, em níveis tecnológicos cada vez mais 

complexos, por produtos fabricados internamente” (FILGUEIRAS, 2001, p.2), visto que 

levou a transformações na acumulação de capital, porque com a redução da importância 
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do setor externo para a reprodução do capital na América Latina, a dinâmica econômica 

passou a ser determinada pelo setor industrial, que articulava em si capitais de origem 

nacional (estatal e privado) e estrangeira, o que também acarretou a modificações na 

concepção do Estado e de sua função na economia, o que permitiu a expansão desse 

processo nas economias dependentes. 

 

O ponto central é entender que, em virtude da própria essência do capitalismo 

dependente, o capital estrangeiro foi o determinante para dar continuidade a esse 

processo histórico de industrialização na periferia, porque aliado à burguesia interna, 

torna-se o pilar do poder hegemônico nas economias dependentes. De acordo com 

Filgueiras (2001), as principais modificações que acompanharam esse processo podem 

ser definidas como: (1) a reestruturação do mercado de trabalho latino-americano, com 

o aumento do emprego em outros setores, além do agroexportador; (2) a redução 

temporária dos desníveis tecnológicos e produtivos entre os países centrais e a América 

Latina; (3) a indústria periférica se instaura como o centro dinâmico da economia 

dependente; (4) a suposta redução da participação da agricultura no produto interno 

desses países, e (5) temporariamente, as exportações passaram a não ser determinantes 

para o crescimento regional, ao passo que se diversificaram. 

 

Desta maneira, para Filgueiras (2001), a crise do modelo de substituição de importações 

não se enquadraria como uma crise cíclica, mas pelo contrário, trata-se de uma crise 

estrutural do processo de industrialização latino-americano, em virtude de seu 

direcionamento histórico e das transformações na estrutura do modo de produção em 

nível mundial, visto que é expressão da crise de financiamento, devido à centralidade do 

capital estrangeiro neste processo, como o elemento que até então dava a dinâmica para 

a industrialização dependente. 

 

As noções de Modelo de Substituição de Importações (MSI) são muito confusas e já 

haviam sido rompidas pela TMD nos anos 1960. Mas, muitos autores resgataram esse 

conceito na contemporaneidade; alguns por fazerem uma leitura que mescla 

indiscriminadamente marxismo com outras correntes heterodoxas, e outros muitos com 

saudosismo político-ideológico. Em primeiro lugar, a possibilidade histórica do Estado 

de fomentar uma política de desenvolvimento é uma coisa; a substituição de 

importações como um modelo de desenvolvimento foi outra coisa. É consenso afirmar 
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que entre as décadas de 1930 e 1980 foi possível para o Estado brasileiro elaborar e 

implementar políticas de tal magnitude, porém, elas se deram de formas distintas. Esse 

ideário de substituição de importações entrou em crise nos anos 1960, embora nos anos 

1950 o processo de industrialização já estivesse se dando em outros padrões, dado pelo 

capital estrangeiro e pela invasão dos grandes monopólios internacionais. Não é 

possível sustentar generalizações deste tipo, visto que o MSI foi apenas um momento 

(inicial) do processo histórico de industrialização da América Latina. 

 

Porque o MSI tem um caráter histórico e é um processo, não uma receita lógica de 

desenvolvimento, visto que a industrialização periférica não obedeceu ao mesmo 

padrão, pois acabou reproduzindo diferentes dinâmicas em sua evolução histórica. A 

absorção de capital estrangeiro sempre foi criando os limites para qualquer 

possibilidade de um projeto nacionalista, visto que ele altera a dinâmica da acumulação 

interna (porque cria um ciclo de capital específico) e vai minando as relações tanto no 

nível político, como no econômico. Em segundo lugar, fica uma questão sem resposta 

diante dos consensos existentes. O que está em crise desde os anos 1980: a indústria 

latino-americana, o modelo de industrialização ou o processo de industrialização? 

Porque são coisas diferentes. Disso surgiram as polêmicas sobre o conceito de 

desindustrialização, mas esse conceito não é o único fenômeno específico dessa crise 

propriamente dita, mas sim um desdobramento dentre muitos, uma expressão e talvez 

uma consequência de longo prazo. 

 

A tradição marxista é conhecida por sua vasta bibliografia sobre as crises no 

capitalismo, porém não há em Marx, uma teoria das crises propriamente dita, mas ele 

apontou alguns elementos importantes para tal objetivo, porque qualquer estudo 

marxista sobre crises precisa compreender a ligação íntima entre o desenvolvimento do 

modo de produção capitalista em seu conjunto e o acirramento de sua própria 

contradição e negação, o que supostamente constituiriam as condições históricas 

específicas para a sua superação. A noção de tendência à queda da taxa de lucro, para 

Marx (1986), seria determinada pelo avanço sistêmico, a partir do desenvolvimento de 

suas relações e conexões internas, visto que “a mesma taxa de mais-valia com grau 

constante de exploração do trabalho expressar-se-ia assim em uma taxa decrescente de 

lucro, porque com seu volume material cresce também, ainda que não na mesma 

proporção, o volume de valor do capital constante e, com isso, o do capital global” 



70 
 

(MARX, 1986, p.163). A partir de uma visão de totalidade, essa queda da taxa de lucro 

que seria apenas característica de alguns setores, com maior produtividade do trabalho, 

acabaria por se constituir como uma queda da taxa geral de lucro, já que, visto de forma 

individual, cada mercadoria tem uma soma menor de trabalho incorporada, por isso, um 

valor menor, o que representou no desenvolvimento do capitalismo, como a redução do 

capital variável com relação ao constante, porém uma redução relativa (MARX, 1986). 

 

Há que entender que pelo caráter contraditório do próprio capitalismo, massa de lucro 

crescente e taxa de lucro decrescente são fenômenos de um mesmo processo, como uma 

contradição intrínseca a essas relações de produção. Trata-se de uma queda de longo 

prazo, determinada pela concorrência, no sentido de que generaliza processos de maior 

produtividade do trabalho. Contudo, em si mesma, a concorrência não se constitui como 

a explicação para a queda da taxa de lucro geral, visto que Marx (1986) entendeu essa 

queda como uma tendência histórica, específica a uma determinada estrutura, e a 

concorrência é a apenas um fenômeno aparente deste processo. O que seria uma lei 

geral do capitalismo, que pelo seu próprio conceito já se trata claramente de uma 

tendência, tal imposição é de sobremaneira acentuada devido às possibilidades 

históricas de fatores contrariantes à queda da taxa de lucro. Porém, se por um lado, são 

respostas do capital à sua própria crise, por outro, são elementos da própria dinâmica do 

capital em seu processo de expansão e reprodução sistêmica, como o aumento do grau 

de exploração, a redução dos salários, o barateamento do capital constante, a formação 

de superpopulação relativa, a inserção comercial externa e o desenvolvimento histórico 

do capital por ações. 

 

Para Filgueiras (2010), as crises são fenômenos próprios da dinâmica do capitalismo e 

os seus determinantes gerais são elementos que constituem a natureza deste modo de 

produção, porque em cada crise se expressa esse caráter sistêmico, ao passo que o 

conceito de crise é, por essência, um fenômeno histórico, necessário ao processo de 

valorização do capital e de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Esse 

caráter endógeno é justificado pela constituição de contradições dentro do sistema, 

porque se trata de crises de superacumulação de capital, que repercutem na aparência 

através das superproduções, necessariamente ligadas ao subconsumo e em diferenças 

setoriais, porque representam excesso de capital (FILGUEIRAS, 2010). Filgueiras 

(2010) entende que os determinantes históricos das crises são estabelecidos pela 
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particularidade da acumulação capitalista e como esta se instaura historicamente como 

um padrão, que é específico a cada fase do desenvolvimento sistêmico e reflete o setor 

dominante dentro do capital e a aparência histórica deste, porque expressa um tipo 

específico de relação capital e trabalho e o grau de internacionalização do capital. 

 

Desta maneira, a crise atual é de amplitude generalizada, porque se trata da crise de um 

padrão de acumulação, que é específico a este momento histórico em especial, dado 

pelo domínio do capital financeiro, que desde a década de 1970 tem subordinado todas 

as demais formas históricas de capital à lógica especulativa (FILGUEIRAS, 2010). Ao 

passo que alterou drasticamente a relação capital-trabalho, possibilitou novas formas de 

organização produtiva, rompendo e criando formas de exploração laboral, acompanhado 

da generalização de um tipo específico de rentismo, que criou as bases para um 

processo histórico de desregulamentação e liberalização econômica, no sentido de 

acelerar as transferências de valor em todo o mundo, ao promover a integração 

internacional e o controle do Estado pelo capital financeiro (FILGUEIRAS, 2010). 

 

De acordo com Filgueiras e Druck (2010), a expressão desta crise em particular é 

própria da essência desse capital financeiro, por não haver correspondência entre o seu 

valor e a riqueza real, como se constituísse em uma valorização, pautada em um suposto 

ciclo autônomo, ou seja, desgarrado da produção. A partir dessa abordagem, as crises 

em geral seriam fenômenos de teor cíclico, momentos necessários e resultados das 

tendências intrínsecas do desenvolvimento sistêmico. Seriam crises de excesso e não de 

escassez (FILGUEIRAS; DRUCK, 2010). 

 

Para Filgueiras (2012), no pós anos 1970, alguns elementos novos passam a expressar 

esta nova dinâmica do sistema capitalista, alguns deles oriundos da terceira revolução 

industrial, especialmente com o surgimento da microeletrônica. Por outro lado, as forças 

hegemônicas que redefiniram uma nova divisão internacional do trabalho, permitiram a 

emergência da hegemonia do capital financeiro, como expressão do processo de 

financeirização, o que produziu historicamente nos últimos cinquenta anos uma 

superacumulação de capital, acompanhado de uma instabilidade sistêmica de caráter 

estrutural. 

 

De acordo com Jaime Osório, desindustrialização, reprimarização da pauta 
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exportadora e evidências de doença holandesa são fenômenos contemporâneos das 

economias latino-americanas, alicerçadas no novo padrão de reprodução do capital no 

subcontinente, visto que são as consequências deste processo e são também 

determinadas pelo novo caráter das relações de dependência nos últimos trinta anos. 

Esse novo momento da acumulação de capital na economia dependente se enquadra 

dentro do processo de crise estrutural do modo de produção capitalista iniciado desde a 

segunda metade dos anos 1970, que a partir dos anos 1980 corresponderam a 

constituição histórica de uma nova divisão internacional do trabalho, onde a indústria 

latino-americana, em virtude de seu caráter dependente, visto a hegemonia do capital 

estrangeiro na produção industrial local, passa por um processo de crise permanente. 

Luiz Filgueiras (2006) analisa esses conceitos dentro da sua análise sobre a crise do 

modelo de substituições de importações e a consolidação de um novo modelo, onde as 

exportações de bens primários passaram a ser decisivos para a acumulação de capital 

internamente. 

 

Oreiro (2010) expõe duas definições de desindustrialização. A primeira, originalmente 

criada por Rowthorn e Ramaswany, no intuito de entender as transformações ocorridas 

nos países desenvolvidos desde os anos 1970, se define como “(…) uma redução 

persistente da participação do emprego industrial no emprego total de um país ou 

região” (OREIRO, 2010, p.220). A segunda definição, formulada por Tregenna, diz que 

“(…) de forma mais ampla, o conceito ‘clássico’ de desindustrialização como sendo 

uma situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se 

reduzem como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente” (OREIRO, 

2010, p.221). Para Filgueiras (2012), desindustrialização é um processo histórico 

intrínseco ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, quando uma economia 

industrial atinge determinado nível de renda, o que representa uma transformação em 

sua estrutura. 

 

O conceito de desindustrialização pode representar uma cilada teórica e metodológica, 

ao ser incorporado de qualquer maneira aos estudos marxistas sobre a dependência na 

América Latina, visto que não se trata de um conceito marxista e, ao mesmo tempo, não 

possui um caráter histórico, como se fosse sintomas de uma mesma doença encontrada 

em indivíduos diferentes. Essa noção não pode brotar puramente do antagonismo setor 

agroexportador versus industrial, mas sim analisado a partir das transformações na 
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estrutura econômica desses países, porque pode mascarar a essência dessas mudanças, 

já que mesmo com as diferenças drásticas desse fenômeno em diferentes economias 

nacionais, a desindustrialização não representa o retorno a uma situação pré-industrial. 

 

A questão central é entender que as duas primeiras concepções usadas para definir 

desindustrialização expressam um caráter conjuntural, porque não conseguem apontar 

decisivamente uma crise na indústria periférica no longo prazo, por isso tem gerado 

polêmicas. Por outro lado, esse processo nos países centrais correspondeu a um 

deslocamento de sua indústria para outras regiões do mundo, destacando que haveria 

uma relação histórica entre o que poderia ser chamado de desindustrialização central e 

industrialização periférica. Contudo, isso só pode ser compreendido ao se inserir na 

análise as mudanças no próprio sistema em sua totalidade e no contexto da luta de 

classes em cada país e em nível internacional. 

 

O que muitos poderiam chamar de uma crise no MSI, crise na indústria periférica ou 

desindustrialização periférica, se manifesta como um fenômeno distinto do que se 

passou nos países centrais, a partir de onde o conceito de desindustrialização foi criado. 

É a partir desse ponto que os novos estudos sobre a dependência se constituem como 

inovadores, ao entender essa crise em particular como o produto de uma dinâmica 

estabelecida pelas condições de dependência e somente esses marcos apontam os 

desdobramentos desse processo nas transformações estruturais ocorridas, mas não 

partindo de um isolamento da América Latina, mas na compreensão do subcontinente 

como um elemento que integra o todo. 

 

Outro fenômeno característico do novo padrão de reprodução do capital na América 

Latina seria o processo de reprimarização das exportações, ou seja, há uma tendência 

ao aumento da participação dos bens primários na pauta exportadora dessas economias, 

que até então eram na sua maior parte constituída por bens industriais, a partir dos anos 

1950. Este fato se relaciona, por um lado, com o novo momento da agroexportação local 

(permitido pelo desenvolvimento dos fatores produtivos no campo, como produto da 

absorção técnica), e, por outro, como consequência de uma conjuntura marcada pela 

permanência de um câmbio apreciado, pela elevação dos preços internacionais das 

commodities e em virtude da abertura financeira.  
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A reprimarização da pauta exportadora brasileira é um fenômeno recente (dos anos 

2000) e deve ser compreendida levando-se em consideração dois pontos: de que 

maneira é a expressão de uma conjuntura estabelecida pela elevação dos preços das 

commodities e até onde se pode afirmar que se trata de uma transformação estrutural da 

economia brasileira e que representa uma crise latente no setor industrial? Essas 

questões atuais resgatam a grande tese de Caio Prado Júnior a respeito do sentido da 

economia brasileira. O que se pode afirmar é que o crescimento das exportações de bens 

primários não foi somente impulsionado pela conjuntura favorável no mercado 

internacional, visto que as exportações em geral foram tendencialmente favorecidas. 

Trata-se de questões próprias às transformações na estrutura dessas economias e da 

economia internacional, vistas como um conjunto. 

 

Já o conceito de doença holandesa é definido por Oreiro (2010) como sendo o tipo 

específico de desindustrialização que é acompanhado pelo processo de reprimarização 

da pauta de exportações, ou seja, “(…) a desindustrialização causada pela apreciação da 

taxa de câmbio resultante da descoberta de recursos naturais escassos num determinado 

país ou região” (OREIRO, 2010, p.222). Bresser-Pereira (2008) define doença 

holandesa como uma falha de mercado, produzida por uma sobreapreciação da taxa de 

câmbio, causada pela abundância de recursos naturais e tem como consequência a 

desindustrialização. 

 

O que precisa ficar claro é que esses três processos se entrecruzam a partir das 

transformações na estrutura dependente nas últimas décadas, porém correspondem a 

movimentos que apresentam suas especificidades, o que os fazem distintos entre si e, ao 

mesmo tempo, produto de um mesmo processo histórico. Para Filgueiras (2012), a 

desindustrialização latino-americana não pode ser entendida como um produto natural 

da dinâmica dessas economias, pois expressaria uma ruptura radical e um retrocesso, no 

sentido que representa a especialização produtiva em produção primária, o que 

impactaria decisivamente a inserção dessas economias no mercado internacional. Tanto 

Bresser-Pereira (2008), quanto Filgueiras (2012), concordaram que a 

desindustrialização local é uma consequência das evidências de doença holandesa.  

Porém, Filgueiras (2012) acredita que não há, necessariamente, uma relação 

determinística entre desindustrialização e reprimarização das exportações. Para Oreiro 

(2010), o processo de desindustrialização não representa simplesmente uma crise na 
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indústria, pois se constitui como uma mudança na estrutura produtiva e no padrão de 

especialização desta, criando fortes obstáculos para um crescimento estável no longo 

prazo para essas economias dependentes. 

 

Para Bresser-Pereira (2008), a conjuntura específica para o surgimento da doença 

holandesa é determinada por uma taxa de câmbio apreciada, pela tendência de aumento 

das exportações, acompanhadas também do aumento das importações, baseadas em um 

elevado grau de abertura comercial. Essa evidência cria obstáculos ao investimento 

nestas economias, ao passo que essas indústrias nacionais não têm condições de 

competir com os produtos estrangeiros que invadiram seus mercados, o que se 

pressupõe políticas para amenizar esses sintomas. Para Oreiro (2010), a doença 

holandesa é a expressão de um processo de desindustrialização precoce, pois “(…) está 

associado a déficits comerciais crescentes da indústria e superávits comerciais 

(crescentes) no setor não industrial” (OREIRO, 2010, p.223). 

 

A noção de doença holandesa é mais um tipo de apropriação indiscriminada de um 

conceito. Doença holandesa é uma generalização de um caso específico, mas o principal 

equívoco é aceitar que todos os tipos de commodities possuem a mesma capacidade de 

criar essa falha de mercado, visto que gás natural e petróleo não são a mesma coisa que 

soja e milho, visto o sentido da produção capitalista. Se a produção de qualquer 

commodity levasse a um processo de desindustrialização e reprimarização da pauta 

exportadora, a indústria internacional estaria em crise.  Esse conceito explica em parte 

essas tendências, visto que um processo de desindustrialização ou a constituição 

histórica de obstáculos a uma industrialização, em virtude de alguma atividade primária 

que ganha certa centralidade, devem ser entendidos como fenômenos de uma estrutura e 

não somente como resultado de uma valorização cambial. Trata-se de um conceito 

ahistórico que não dá conta de explicar os variados casos em que é aplicado, porque é 

uma explicação mecânica e não dialética. 

 

Após a exposição desses conceitos, é fácil compreender como a teoria de Jaime Osório 

se expressa como uma leitura multidisciplinar das relações capitalistas na 

contemporaneidade, com o foco nas questões atuais impostas pela situação de 

dependência. O fundamental é compreender como este autor resgata, atualiza e avança 

no sentido de construir uma teoria orientada a partir do método em Marx, com o intuito 



76 
 

de reunir os novos elementos e fenômenos próprios do capitalismo na periferia latino-

americana nos últimos quarenta anos. Para compreender essas relações no nível da 

economia brasileira há que fazer certas mediações, que são de extrema importância, em 

virtude do diferencial de abstração existente entre o objeto de estudo de Osório e a 

economia brasileira vista em separado, no período compreendido entre 1990 e 2010. Tal 

objetivo leva à necessidade de analisar o Brasil mediante uma revisão bibliográfica, 

para criar condições de se chegar às tendências históricas que constituem a economia 

brasileira desde o final dos anos 1980. Somente após feito isto, pode ser possível voltar 

à tese de Jaime Osório e refletir a respeito de seu poder explicativo, para compreender a 

particularidade do capitalismo no Brasil. Este é o sentido do próximo capítulo. 
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5 A REPRODUÇÃO DO CAPITAL NA ECONOMIA BRASILEIRA (1990-2010): 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos capítulos anteriores, os esforços se centraram em torno da exposição dos principais 

pontos da teoria do padrão de reprodução do capital na América Latina, de Jaime 

Osório. Foi discutido, a partir de uma revisão bibliográfica, como essa teoria é um 

desdobramento da Teoria Marxista da Dependência, o que caracterizaria Osório como 

um herdeiro dessa tradição na contemporaneidade. A ideia de existência de um mesmo 

padrão de reprodução do capital para todas as economias do subcontinente nos desperta 

para a compreensão das transformações ocorridas nos últimos trinta anos e a maneira 

como o modo de produção capitalista tendeu a se transformar e quais foram essas 

implicações nas economias latino-americanas. Depois de ter pontuado os elementos 

centrais dessa tese, aparecem algumas questões: a economia brasileira, no período 

compreendido entre os anos de 1990 e 2010, apresentou um padrão de reprodução do 

capital tal como entendido por Jaime Osório? No caso brasileiro, a generalização feita 

por este autor para o subcontinente se concebe a partir do que a literatura tem apontado? 

Ou seja, desde o final dos anos 1980 houve transformações estruturais e qual a natureza 

dessas transformações? Entendemos que se trata de um questionamento importante, não 

somente para os fins deste trabalho, mas para qualquer análise crítica a respeito das 

particularidades do capitalismo contemporâneo e da economia brasileira a partir de 

1990. 

 

O objetivo deste capítulo é elaborar uma revisão bibliográfica acerca da economia 

brasileira no período 1990-2010 com o propósito de identificar ideias e teses 

interpretativas sobre as transformações que supostamente ocorreram. Diz respeito a 

leituras de estudos sobre a economia brasileira recente e o neoliberalismo, com o intuito 

entender a especificidade dessa formação socioeconômica. Este capítulo possui um 

caráter mais expositivo do que conclusivo, visto que nele se encontra apenas o primeiro 

momento analítico frente os objetivos dessa dissertação. 

 

A importância dos estudos sobre o neoliberalismo e a economia brasileira recente se 

traduz na necessidade de se entender a particularidade da economia periférica no início 

do século XXI, onde novas formas de dependência e exploração da força de trabalho 

dão um caráter singular para o subdesenvolvimento, em um novo momento da dinâmica 
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global do modo de produção capitalista. O neoliberalismo não é um fim em si mesmo e 

essa etapa histórica, na qual aqui se discute, não está na contramão da história do 

capitalismo. Somente a partir de sua dinâmica sistêmica é possível entender o processo 

histórico de desenvolvimento do imperialismo, ou seja, do capitalismo maduro.  

 

A partir do recurso metodológico da abstração é possível compreender bem como o 

capitalismo é um ente histórico-metabólico, o que decorre ao absurdo a tese que afirma 

que o capitalismo seria levado à estagnação quando atingisse sua etapa de maturidade. 

Como um ser (no sentido dos verbos ser, haver e estar), o capitalismo encontra-se 

constantemente em um processo contraditório de desenvolvimento dinâmico e 

expansionista, contraditório porque acirra a sua própria negação, que se expressa 

historicamente de inúmeras formas, sendo a instabilidade sistêmica apenas uma delas.  

 

Essa negação tem um caráter inevitável, inerente à sua própria dinâmica sistêmica, 

porque ela não é apenas um momento do processo e nem a sua consequência. É como 

um corpo que cada vez que aumenta sua massa torna-se mais instável. O 

desenvolvimento sistêmico não encarna em si a essência evolucionista de progresso 

inevitável, visto que a definição de progresso na evolução da sociedade humana possui 

caráter contraditório e a noção de caminhar para frente em linha reta não dá respostas 

diante da complexidade do avanço humano sobre a Terra. O certo é que o imperialismo 

tem se desenvolvido, mesmo acirrando suas contradições inerentes, como um corpo que 

consegue sobreviver mesmo tomado pelo câncer, causado por sua própria dinâmica 

interna. A negação é a consequência histórica das contradições criadas por estruturas 

que são tanto internas quanto externas ao sistema. O modo de produção capitalista, ao 

se expandir e se generalizar, reduziu os elementos externos a ele que lhe impõem sua 

negação, visto a incorporação de tudo à lógica de reprodução do capital, restando 

apenas a Natureza como o meio externo. Essa dinâmica histórica produziu novas formas 

de exploração e dependência, que na aparência são percebidas como o 

subdesenvolvimento contemporâneo, visto a generalização da questão social e da 

intensificação da exploração da força de trabalho entre 1990-2010. 
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Nos anos 1990, grandes transformações ocorreram na economia brasileira como um 

todo. Como produto de grandes controvérsias, a literatura tem indicado algumas teses e 

ideias importantes para caracterizar essa década. De maneira rápida é possível pontuar 

algumas tendências, que se originaram a partir do que muitos autores chamam de uma 

nova dinâmica da economia brasileira, como por exemplo, liberalização e 

desregulamentação de mercados, privatização, estabilização monetária, prática de taxas 

de juros elevadas, transformações no seio do bloco no poder, financeirização e 

monopolização, recessão, etc. Os anos 1990 nasceram a partir de uma conjuntura 

particular. Como produto de um processo histórico de transformações, orientadas a 

partir dos ideários de abertura política e econômica, a transição entre as décadas de 

1980 e 1990 correspondeu a uma reorientação geral das forças hegemônicas na 

economia brasileira, que se expressou em um contexto de crise política, com o seu ápice 

nas eleições presidenciais de 1989, a primeira depois de um período longo sem eleições 

diretas para o Executivo. Para Maciel (2011), na corrida eleitoral de 1989 estava clara a 

crise política generalizada, especialmente pelo baixo desempenho eleitoral dos partidos 

políticos mais importantes. O governo Sarney (1985-1990) se arrastou até o final do 

mandato, mas a dificuldade do governo de controlar a dinâmica econômica e social se 

refletiu em uma crise de hegemonia política acirrada desde o fim do regime militar, 

inclusive na incapacidade do governo em orientar pela primeira vez um processo 

eleitoral multipartidário (MACIEL, 2011). 

 

As eleições de 1989 se caracterizaram por uma grande quantidade de partidos e 

legendas como expressão da fragmentação política, pois o fim da ditadura correspondeu 

a grandes divisões dentro do poder hegemônico e nas suas bases de apoio social. Com a 

polarização ideológica do segundo turno, com a disputa entre Lula e Collor, estava bem 

claro o sentido histórico da luta de classes no final dos anos 1980 e as suas implicações 

políticas, visto que, se, por um lado, Collor representou as novas concepções de 

economia e Estado, perpetuadas pelo consenso neoliberal, não havia ainda uma 

unanimidade dentro do bloco no poder a respeito da implementação das políticas de 

reestruturação produtiva e desregulamentação. Por outro lado, o programa político de 

Lula representava uma ruptura radical nas bases econômicas e sociais do Brasil. Desta 

maneira, a vitória de Collor correspondeu a mais um dos episódios da contrarrevolução 

no Brasil, como expressão do caráter reacionário do capital, marcado pelo processo 

histórico de realinhamento dos setores da burguesia interna contra qualquer 
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possibilidade de implementação de um programa econômico popular e anti-imperialista. 

A vitória de Collor “(…) foi uma vitória contra um projeto democrático-popular 

presente nos programas do Partido dos Trabalhadores” (TRISTÃO, 2011, p.108). 

Gennari (2001) concluiu que a eleição de Collor foi uma institucionalização política do 

golpe de 1964, como expressão da contrarrevolução burguesa. 

 

Por outro lado, os discursos de campanha de Collor em torno de sua maior promessa 

eleitoral, que seria a “caça aos marajás”, apenas mascararam um argumento que depois 

“(…) tornou-se um senso comum a necessidade de reduzir o tamanho do Estado (...)” 

(TRISTÃO, 2011, p.108). Embora sem se constituir uma concepção dominante, se pode 

afirmar que, com Collor, se assistiu ao primeiro avanço do neoliberalismo no país, e a 

eleição de 1989 como a primeira vitória política desse ideário. De acordo com Singer 

(2009), baseado em promessas fáceis, o voto em Collor representou uma decisão 

ideológica, porque refletiu uma suposta hostilidade ao movimento sindical, tendo Lula 

como uma expressão, pois “(…) ao contrário do esperado, os mais pobres eram mais 

hostis às greves do que os mais ricos. Em parte, é essa inversão que faz a nova 

hegemonia parecer 'às avessas'” (SINGER, 2009, p.87). Para o autor, o apoio dos mais 

pobres foi decisivo para a vitória de Collor.  

 

O mesmo pode ser dito para as eleições presidenciais que ocorreram nos anos 1990, já 

que descrevem uma conjuntura específica da luta de classes, visto que a forças políticas 

aliadas às frações dominantes do capital no Brasil manobraram os votos das massas em 

prol da implementação de um modelo neoliberal para a economia brasileira, o que seria 

expressão de transformações no padrão de reprodução do capital na economia 

dependente. A seguir, se pretende pontuar essas ideias que permitam se aproximar de 

uma síntese sobre a década de 90: 

 

Os anos 1980 ficaram conhecidos na literatura como a década perdida, em virtude da 

crise estrutural na qual passou a economia brasileira e a mundial no período. Nos anos 

1990 se assistiu a outro tipo de crise, que se diferenciou muito daquela dos anos 1980, 

visto que a conjuntura da década de 90 não foi a mesma, nem no plano nacional, muito 

menos no plano internacional. No caso brasileiro, tratou-se de duas décadas de crise, 

porém a natureza delas é distinta, especialmente quando se percebe o agravamento de 

muitas variáveis macroeconômicas no período, quando comparadas aos anos 80. Essa 
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comparação entre as variáveis macroeconômicas entre os dois períodos levou 

Carcanholo (2003, p.46) a afirmar que “(…) não seria exagero considerar os anos 1990 

como a década mais do que perdida”. Para Pinheiro e Giambiagi (1999, p.1), “in large 

part, a simple comparison of the country's macroeconomic performance in the 1980s 

with that of the 90s suggests that the answer is yes”. 

 

De acordo com Bresser-Pereira (2004), nos anos 1990 ocorreu a suposta resolução do 

problema da dívida externa brasileira, como produto da implementação de políticas 

ortodoxas e de ajuste fiscal, especialmente a partir do ficou conhecido como a segunda 

geração de reformas estruturais, como por exemplo, a “(…) eliminação dos 

instrumentos do Estado nacional de proteção do capital e do trabalho nacionais” 

(BRESSER-PEREIRA, 2004, p.2), a liberalização total da conta de capitais e a 

desregulamentação dos mercados em geral. Porém, essa explicação não é satisfatória. 

De acordo com a literatura, a dívida externa brasileira apresentou uma tendência de 

crescimento nos anos 1990, o que contradiz muito com a visão de Bresser-Pereira 

(2004). A resolução do problema da dívida externa se deu pela sua financeirização, que 

criou as condições históricas para a expansão do capital especulativo estrangeiro na 

economia brasileira, acompanhado do processo de expansão do mercado financeiro 

local. Esse processo histórico foi determinado pelas reformas estruturais sob a égide da 

ideologia neoliberal. 

 

Durante a década se pode afirmar que, de uma maneira geral, a economia brasileira não 

cresceu, mesmo com a tendência a redução da inflação após 1995. Uma tese dominante 

afirma que com a implementação de políticas neoliberais, a própria dinâmica da 

economia criaria obstáculos ao crescimento e a acumulação interna de capital, visto que 

“a própria montagem e execução da abertura comercial e financeira, aliada à 

sobrevalorização cambial que caracterizou a segunda metade da década, criaram 

armadilhas e restrições que impediram o crescimento econômico do país” 

(CARCANHOLO, 2003, p.47). Conti (2013, p.3) alertou “the Brazilian economy 

growth since 1994 has two characteristics: its modest rates and its inability to be 

sustained at a greater level for more than a few years”. Para Laplani e Sarti (1997), o 

capital estrangeiro, atraído pela estabilidade dos preços e pelas altas taxas de juros, 

acabaram financiando projetos totalmente dependentes e determinados pelo externo, 

sem criar decisivamente empregos, nem permitir condições pró-desenvolvimento 
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socioeconômico e não possibilitou a expansão da acumulação de capital internamente, 

sendo que os ganhos de produtividade advindo desse processo apareceram como 

elementos anti-crescimento econômico.  

 

De acordo com Pinheiro e Giambiagi (1999, p.1), o processo de abertura da economia 

brasileira nos anos 1990, de forma conjunta com a implementação das reformas 

estruturais, se pautou na promessa de crescimento futuro, ou seja, “(…) in the 1990s – 

in contrast to the 1980s, which was characterized by the closing of the economy and by 

successive price freezes – profound strutural reforms were carried out that could lead 

the country to higher economy growth rates in the future”. Em outras palavras, como 

dito antes, o neoliberalismo não é um fim em si mesmo, se trata de um arcabouço 

político-ideológico com um determinado objetivo, que somente se torna claro quando 

visto a partir da totalidade do modo de produção capitalista, especialmente em suas 

transformações de caráter estrutural nos últimos quarenta anos. 

 

Em virtude desse processo, se pode afirmar que a vitória de FHC no primeiro turno em 

1994 e depois o apoio político recebido pelo seu governo no Legislativo possuem um 

sentido e apontam para um consenso dentro do bloco no poder, que vai se constituir 

após a estabilização dos preços com o Plano Real e que serão decisivas para a 

manutenção da governabilidade de FHC em seu primeiro mandato. Mas é claro que o 

PSDB estava em uma condição de vantagem em 1994: em uma corrida eleitoral, 

supostamente é mais fácil para o partido da situação vencer nas urnas (visto que era a 

base de sustentação política do governo Itamar e chegou a dominar totalmente o 

governo), porque o fato de estar dentro do governo já é uma grande vantagem, 

especialmente quando as conjunturas favoráveis são explicadas a partir da 

personificação das políticas públicas em indivíduos, como foi o caso do Plano Real com 

a imagem de FHC (ou o Bolsa Família a Lula nos anos 2000). 

 

Gonçalves (2006) pontua quatro processos iniciados a partir de 1995, no primeiro 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, importantes para se entender os 

desdobramentos da economia brasileira entre 1995 e 1998. Primeiro, a implementação 

de políticas macroeconômicas restritivas, calcadas na elevação dos juros e de impostos. 

Segundo, a intensificação da abertura e liberalização dos mercados nacionais ao capital 

estrangeiro. Terceiro, como consequência da aplicabilidade dessa política convencional, 
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o baixo crescimento e a medíocre redução da desigualdade são expressões desse 

processo. Quarto, a financeirização da economia brasileira em um grau mais avançado, 

o que ficou explícito no desenvolvimento bancário e no domínio do capital financeiro 

por parte dessas instituições a partir do Plano Real. Para Gonçalves (2006, p.207), 

“esses processos têm sido determinantes fundamentais da evolução da economia e da 

política no Brasil e são interdependentes”. Em outras palavras, são elementos de um 

mesmo processo, que se iniciou a partir de Collor em 1990, mas que somente a partir de 

1995, passam a ser um consenso dentro do bloco no poder: a implementação do ideário 

neoliberal. 

 

De acordo com Couto e Abrucio (2003), a estabilidade monetária e as reformas 

institucionais foram as duas agendas do primeiro governo FHC. Com o sucesso do 

Plano Real, que proporcionou a vitória ao PSDB no primeiro turno das eleições de 

1994, o governo tinha 75% da Câmara e do Senado como base política e uma ampla 

coalizão partidária: PSDB, PFL (hoje Democratas), PTB, PMDB e PPB. Esse apoio lhe 

proporcionou a aprovação de dezesseis emendas constitucionais, entre elas, as cinco 

primeiras se deram ainda 1995 e seguiram a mesma tendência de Collor, cinco anos 

antes: desregulamentação, desestatização e abertura econômica e financeira, onde o fato 

mais polêmico foi a extinção do monopólio do Estado na exploração de petróleo 

(COUTO; ABRUCIO, 2003).  

 

As políticas tributárias e fiscais tomaram um caráter restritivo desde então, onde o 

aumento dos impostos foi um fator decisivo na manutenção do superávit primário, que a 

partir de então passa a ser objetivado a partir de metas preestabelecidas. Para Gonçalves 

(2006), trata-se, em suma, de transferência de renda para a valorização do capital 

financeiro, visto que a base de expansão e valorização deste capital, no caso brasileiro, 

se deu a partir da financeirização da dívida pública. Já as políticas macroeconômicas 

restritivas são consideradas, por um lado, como a explicação para o baixo crescimento 

da economia entre 1995 e 1998, e por outro lado, como um agravante para o problema 

da vulnerabilidade (GONÇALVES, 2006). Bonelli (1997) chama a atenção para o fato 

de que em virtude da estabilização dos preços, nos anos posteriores a implementação do 

Plano Real, assistiu-se a uma maior possibilidade de previsão e planejamento, o que 

ficou bem nítido na recuperação econômica brasileira a curto prazo após sofrer o 

choque da crise mexicana. Mas aqui está o caráter contraditório do modelo, no sentido 
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de que aumenta a vulnerabilidade estrutural, porque o capital externo ainda é o elemento 

que, naquela conjuntura, foi capaz de amortecer a instabilidade na economia após o 

estouro da crise, visto que “a recuperação das economias latino-americanas contribuiu 

para a recente expansão dos influxos de capitais externos e o resultante acúmulo de 

reservas internacionais” (BONELLI, 1997, p.126). 

 

Couto e Abrucio (2003) compreenderam esse processo de outra maneira. Diante de uma 

previsão errônea que sustentava que a partir de 1995 haveria um fluxo de capitais 

externos de caráter duradouro, a sobrevalorização do real foi a base da política cambial 

do primeiro governo FHC. Em um quadro marcado por um regime de câmbio semifixo 

(OLIVEIRA; TUROLLA, 2003), a política monetária que deveria administrar as 

flutuações, perdeu durante o período 1995-1998 a sua capacidade e autonomia para 

gerir o processo, especialmente em virtude dos choques externos, causados pelas crises 

mexicana (1994), asiática (1997) e russa (1998). De acordo com Bahry (2000), a taxa de 

câmbio valorizada durante o primeiro governo FHC acabou produzindo déficits em 

conta corrente, que na verdade tornou a economia mais dependente de financiamento 

externo, que foi interrompido nos momentos de instabilidade e vulnerabilidade 

internacional, como a crise asiática de 1997. Nesta conjuntura, “(…) o Brasil tornou-se 

particularmente sensível à crise financeira internacional que atingiu alguns países 

asiáticos a partir de julho de 1997” (BAHRY, 2000, p.117). Como política anticíclica, a 

saída encontrada por FHC nestas três crises foi o aumento da taxa de juros, no sentido 

de atrair capital estrangeiro e estancar a fuga de capitais, a implementação de ajustes 

fiscais internamente e o aumento da dívida pública, porque a forma encontrada de 

sustentar o Real frente a esses ataques especulativos oriundos dos choques externos das 

crises desse período foi através da contração fiscal (BAHRY, 2000). 

 

Por outro lado, no pós crise asiática se assistiu a uma ligeira redução do déficit em 

transações correntes. Para Bahry (2000), isso pode ser explicado pela redução 

temporária das importações (em virtude do choque da crise), acompanhada de maiores 

incentivos às exportações nacionais e a diminuição com os gastos em despesas com 

viagens internacionais. Porém, a face contraditória do modelo se expressa no sentido de 

que as medidas anticíclicas adotadas por FHC garantiram a manutenção da taxa de 

câmbio, porém esse resultado exitoso não se apresentou na dinâmica econômica como 

um todo. Mesmo com essas crises, o processo de reestruturação produtiva continuou a 
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todo vapor, como também a inflação se manteve baixa. Contudo, a valorização do real 

se mostrou como uma aposta errônea, visto a grande dificuldade da economia brasileira 

em manter uma poupança interna e também devido ao próprio caráter volátil do capital. 

Um processo que se tornou a expressão disso se deu em agosto de 1998 com a crise 

russa. Mas desde antes com a crise asiática, Abreu e Werneck (2005, p.8) apontaram 

que “to no avail, the president tried to point out that Brazil was a whale, not a tiger. 

The crisis exposed the vulnerabilities of the economy”. 

 

A tendência dos anos 1990 foi: o passivo externo teve uma expansão no período, devido 

à elevação da dívida externa e do estoque de capital estrangeiro presente na economia, 

intensificados pela abertura econômica e desregulamentação/financeirização, o que 

implicou ao aumento do serviço para se honrar os compromissos com este passivo 

externo crescente, que se trata de pagar os juros da dívida e enviar ao exterior a 

remuneração desse capital estrangeiro. Essa tendência tem como consequência uma 

expansão do déficit nas contas do setor externo que colocou a economia brasileira em 

uma situação de constantes estrangulamentos externos.  

 

Gonçalves (2006) entendeu como tendência a redução da taxa de investimento a partir 

de 1995, por um lado, associada ao desequilíbrio das contas externas e do governo, por 

outro lado, “nos últimos dez anos, a tendência da queda da taxa de investimento é 

acompanhada pela tendência do aumento da taxa de desemprego” (GONÇALVES, 

2006, p.210). Segundo Pinheiro e Giambiagi (1999, p.13), somente a partir do biênio 

1997 e 1998, o desemprego passou a ser encarado como um problema da economia, já 

que “in 1998, however, this scenario clearly changed for the worse. In fact, with 

unemployment levels threatening to reach the double digits, the statemente that Brazil 

'does not have a problem with unemployment' is no longer pertinent”. Para esses 

autores, em tempos de abertura econômica, em virtude de leis trabalhistas supostamente 

rígidas, torna-se mais barato importar máquinas que economizam os gastos com força 

de trabalho. Esta seria a causa para o aumento do desemprego no período, o que 

supostamente apontaria a tendência de mudanças na regulação do trabalho, visto que o 

objetivo do sistema é a produção de mais-valia. Esta foi a defesa de parte da ortodoxa, 

que começou nesse período a tomar força como um ideário fundamental da 

implementação do modelo neoliberal no Brasil, porque a desregulamentação de 

mercados, neste caso o de trabalho, é um dos princípios que supostamente constituiria 
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esse novo padrão de reprodução do capital. 

 

Outro fenômeno característico desse processo foi o caráter do investimento e o seu 

comportamento histórico na conjuntura dos anos 1990. Para Carcanholo,  

 (…) a entrada de investimento externo não contribuiu para elevar a taxa de 

investimento da economia brasileira no período, que ficou em patamares 

inferiores aos da década passada, e ainda representou um enrijecimento e 

agravamento das contas externas na medida em que refletiu em remessa de 

lucros e dividendos e/ou em saída conjuntural dos recursos em face do caráter 

especulativo e de curto prazo de boa parte desse investimento externo (2003, 

p.58). 
 

Já para Laplani e Sarti (1997), com a estabilização dos preços a partir de 1994 e com as 

altas taxas de juros, a economia brasileira voltou a atrair capital estrangeiro, através de 

investimento direto estrangeiro, especialmente a partir da constituição do Mercado 

Comum do Sul. Para os autores, o caráter desse investimento se mostrou desigual, no 

sentido em que são maiores na produção de bens de consumo, do que na indústria 

pesada.  

 

Porém, com a conjuntura internacional dos anos 1990 se resolveu aparentemente dois 

grandes problemas que perturbaram a economia brasileira nos anos 1980: a redução da 

liquidez internacional e as dificuldades de financiamento. Acompanhado do processo de 

financeirização da economia brasileira e desregulamentação do mercado financeiro 

nacional, criou-se condições de retorno do fluxo de capitais estrangeiros, especialmente 

devido o diferencial entre a taxa de juros interna (mais alta) e a taxa média mundial. O 

que por outro lado, teve como consequência a elevação da vulnerabilidade externa, 

porém esta “(…) não é provocada meramente por um regime de câmbio fixo, embora 

ele a potencialize, mas pelo aumento no grau de abertura financeira dessas economias” 

(PAINCEIRA; CARCANHOLO, 2002, p.5-6). 

 

Para Laplani e Sarti (1997), esse processo se apresentou na década como a 

intensificação da internacionalização produtiva da economia brasileira, através do 

aumento do investimento direto estrangeiro e do aumento do comércio internacional do 

Brasil, especialmente com a elevação das importações no período. Desta maneira, se 

constituíram crescentes déficits em conta corrente, como o resultado dessa conjuntura. 

Através de recursos externos, pautados na elevação do investimento estrangeiro e em 

empréstimos internacionais, se puderam financiar tais déficits, especialmente após 1996. 
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De acordo com Giambiagi (2002, p.7), entre 1995 e 1998 “(…) as contas fiscais 

experimentaram uma piora acentuada, a ponto de o resultado primário consolidado ter 

se tornado deficitário em 0,2% do PIB, na média do período”. Em 1995 estava clara a 

tendência para todo o primeiro governo FHC, neste ano já haviam sido gastas as 

reservas acumuladas nos anos anteriores. Até o final do primeiro governo, se assistiu a 

uma crescente deterioração do déficit do governo, por causa das dívidas estaduais, da 

socialização dos prejuízos da federalização e pelo impacto da política monetária 

(GIAMBIAGI, 2002). 

 

Outra tendência foi a redução dos indivíduos abaixo da linha da pobreza, que se 

acentuou a partir de 1995. Gonçalves (2006) entendeu esse processo histórico como 

produto de quatro determinantes: a diminuição da inflação, o aumento da oferta 

proporcionado pela abertura comercial, as políticas compensatórias e também como um 

produto da evolução do salário mínimo no período. Para Rocha (2000), se pode afirmar 

que a pobreza diminuiu com a estabilização dos preços, mas esse movimento não se 

mostrou como uma tendência a partir do biênio 1996-1997, pois “a impossibilidade de 

continuar a reduzir a pobreza absoluta após 1995 esteve ligada à situação 

macroeconômica delicada que resultava de uma taxa de câmbio sobrevalorizada e de 

déficits públicos crescentes” (ROCHA, 2000, p.1), onde a taxa de juros nos níveis em 

que chegou e a sua influência na queda da atividade econômica atingiu os pobres mais 

diretamente. Neves (2007, p.6) concluiu que o governo FHC “(…) has been unable to 

develop proactive social policy to reduce social inequality”. 

 

Ao analisarem a implementação das reformas estruturais em toda a América Latina 

durante os anos 1990, Londoño e Székely (1997, p.2) concluíram que “el desarrollo de 

América Latina en las últimas décadas no ha sido equitativo. La región ha tenido el 

grado de desigualdad más alto del mundo”. Os autores perceberam a tendência de 

aumento da desigualdade social nos anos 1980 e concluíram que esse quadro não 

melhorou nos anos 1990, mas não seriam as reformas estruturais as causas do problema, 

estas teriam evitado uma maior desigualdade no período. Eles acreditaram que foi 

devido a baixa acumulação de capital humano e os efeitos contraditórios das políticas 

públicas as raízes da tendência a aumento da desigualdade social na América Latina. 

Nos anos 1990, a redução dos índices de desigualdade só não foram maiores devido ao 

baixo crescimento, a tendência de redução das taxas de investimento e a inflação 
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descontrolada (LONDOÑO; SZÉKELY, 1997). Para Clements (1997, p.44), “income 

distribution tends to be more unequal in Latin America than in other regions, but in on 

other Latin American country is the gap between rich and poor as wide as in Brazil 

(...)”. 

 

Padilha (2011) chama a atenção para o perfil da equipe econômica do governo FHC, 

constituída por profissionais com uma posição ideológica bem definida, “(…) que se 

pretende neutra, mas defende claramente os interesses do capitalismo ao aderir às teses 

neoliberais” (PADILHA, 2011, p.226). Baseia-se na ideia de que só há uma política 

macroeconômica correta e um único caminho a seguir, alicerçada na separação entre 

burocracia, técnica e política, como se isso fosse possível, porque essa suposta 

autonomia da equipe econômica escondeu concepções puramente ideológicas e 

fundamentadas na política, o que se expressou em seu caráter autoritário, já que “(…) 

sempre procuraram vincular a oposição com o misticismo ou populismo” (PADILHA, 

2011, p.234). 

 

Loureiro e Abrucio (1999) trabalharam uma ideia importante que se traduz na 

inseparável relação entre burocracia e política, como uma relação historicamente 

específica. Eles a chamam de burocratização da política e politização da burocracia, 

pois “a escolha do Ministério da Fazenda brasileiro na experiência democrática recente 

deveu-se à sua importância central nas relações entre política e burocracia” 

(LOUREIRO; ABRUCIO, 1999, p.70). No primeiro governo FHC, esse Ministério foi 

concebido a partir de uma concepção que supostamente agregava o técnico e o político, 

mas que em essência se constituiu no centro de poder autoritário do PSDB, mas que 

sofria constantemente de crise de hegemonia, em virtude de se tratar de uma coalizão 

heterogênea, dificilmente foi possível controlar, via dinâmica personalista, tantas 

legendas “(…) com fidelidade nem sempre garantida” (LOUREIRO; ABRUCIO, 1999, 

p.72).  

 

Os excelentes resultados dos primeiros anos possibilitou ao governo uma maior 

capacidade de negociação e manobra, o que lhe permitiu, por exemplo, a aprovação de 

projetos importantes e polêmicos. Contudo, esse processo foi pacificado pela própria 

dinâmica da escolha de cargos e funções estratégicas entre os aliados. No caso 

específico do Ministério da Fazenda, “a grande estabilidade de Pedro Malan no cargo é 
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a maior prova do caráter estratégico adquirido pelo Ministério da Fazenda” 

(LOUREIRO; ABRUCIO, 1999, p.79). 

 

Outro ponto importante se trata do fato de que, com FHC, a lógica neoliberal de 

restruturação dos gastos públicos atingiu também as esferas estaduais e municipais, pois 

a partir de 1995, o “(…) novo padrão a ser buscado nas relações entre União e Estados 

foi marcada pelas tentativas de reenquadramento destes pelo poder central, em nome da 

busca de solução dos desequilíbrios fiscais” (KUGELMAS; SOLA, 1999, p.71), que se 

refletiu no movimento de reestruturação das dívidas estaduais, privatização de 

empreendimentos (especialmente de bancos estaduais) e ajuste fiscal. Os autores (1999) 

entenderam esse processo como uma estratégia, por parte da esfera federal, de 

manifestação de força política, visto que com uma dívida de cerca de 100 bilhões de 

dólares, a crise fiscal dos Estados passou a ser um problema latente e urgente, visto que 

o ajuste fiscal na órbita federal pressupunha a mesma dinâmica nas esferas inferiores. 

 

O ponto central é entender que nos anos seguintes ao Plano Real, com o sucesso da 

estabilização de preços, acompanhada da abertura comercial e financeira, diretamente 

relacionadas com os processos de privatização e desnacionalização, criou-se um cenário 

novo na economia brasileira, pois “(…) as mudanças estruturais, as políticas e o 

desempenho macroeconômico têm provocado o avanço e a consolidação do capital 

financeiro como setor dominante” (GONÇALVES, 2006, p.215). Com a saída de 

Collor, a urgência em conter a inflação se apresentou como a orientação preferencial do 

governo. Para os ideólogos do neoliberalismo, certas reformas estruturais seriam 

importantes no combate à inflação, no caso brasileiro, como a abertura comercial, a 

liberalização, a desregulamentação e as privatizações. Contudo, o avanço neoliberal só 

poderia ser implementado a partir de um ambiente com estabilidade de preços e 

manutenção de contratos. O Plano Real foi o símbolo desse processo, porque ao reduzir 

as taxas de inflação, criou o ambiente favorável ao processo de financeirização da 

economia brasileira. As condições históricas que possibilitaram o avanço do capital 

financeiro sobre a essa economia, somente foi possível, em uma dimensão inédita, a 

partir do governo FHC. 

 

Desta maneira, a partir da ótica da implementação das reformas estruturais 

neoliberalizantes, os anos 1990 foram positivos para o avanço neoliberal, especialmente 
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o amadurecimento do programa de privatizações. De acordo com Rezende e Afonso 

(2002, p.2), “of these, privatization was the only case of success so far. Some advances 

were made in reducing future claims on the national budget, but the Tax Reform 

remained impervious to a call for alleviating the excessive burden on the 

competitiveness of the Brazilian economy”. Por outro lado, as privatizações também 

representaram o avanço do capital estrangeiro sobre a economia brasileira, visto que 

Foreign capital played an important role in the privatization process. 

Foreign investors acquired about half of the shares offered in public 

auctions. On the whole, foreign capital accounted for 36% of revenues 

generated under the National Privatization Program, 49% of revenues from 

privatization of state government enterprises and 60% of the proceedings 

from telecom. Portuguese, Spaniards and North Americans, in this order, led 

the groups of foreigners involved with the Brazilian Privatization Program 
(REZENDE; AFONSO, 2002, p.29). 

 

Por outro lado, nos anos 1990, se assistiu a um processo contraditório, expressão dos 

ajustes fiscais, implementados um atrás do outro, o que marcou a década de 1990, como 

a grande década dos ajustes fiscais. Para Pinto e Balanco (2008), esse processo acirrou a 

desarticulação social e setorial no Brasil a partir do que se pode chamar de modelo de 

desenvolvimento liberal, onde a abertura comercial e financeira é uma condição.  

 

A abertura comercial experimentou algumas diferenças de orientação durante a década, 

sem perder o seu caráter. A partir de 1990, se inicia o processo de liberalização, com a 

eliminação de incentivos, de tarifas protecionistas e de subsídios. Com o Plano Collor I, 

a liberalização foi claramente orientada a favorecer as importações (com a expansão dos 

produtos estrangeiros no mercado nacional) e, em certa medida, a prejudicar as 

exportações (com a taxação de 30% sobre as exportações de manufaturados e serviços, 

justificada pela necessidade do governo em acumular reservas). Após o Plano Real, o 

estímulo às importações passou a ser uma coluna de sustentação do modelo até 1999, 

porém como a centralidade era combater o processo inflacionário, o incentivo às 

importações foi entendido como o instrumento de controle interno dos preços. Esse 

processo levou Souza (2001, p.12) a concluir: “(…) a abertura comercial brasileira 

praticamente se confunde com a abertura às importações”. 

 

As consequências da abertura comercial se revelaram contraditórias. Por um lado, a 

produção tendeu a se concentrar e a se desnacionalizar, o que constituiu historicamente 

um retrocesso, visto que a economia como um todo tem se desestruturado, e do ponto de 

vista exportador, a abertura econômica não teria favorecido todos os setores por igual 
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(SOUZA, 2001). Por outro lado, “(…) a economia brasileira tornou-se mais competitiva 

na produção de algumas manufaturas mais modernas, graças à política de incentivos às 

exportações e de estímulos às importações de máquinas e bens de consumo 

intermediário, utilizadas posteriormente na industrialização de bens a serem exportados 

(...)” (SOUZA, 2001, p.24). Para Laplani e Sarti (1997), a abertura intensificou certa 

fragilidade de alguns setores da economia, tanto no sentido produtivo, como financeiro. 

Um exemplo seria dado pelo setor de bens de capital, visto que a liberalização provocou 

a longo prazo um processo de concentração e sucateamento desse setor. 

 

De acordo com Souza (2001), a abertura econômica foi um processo que se intensificou 

nos anos 1990 e se constituiu como uma necessidade da própria economia, 

especialmente de sua indústria, o que representou bem o discurso dominante para 

legitimar a implementação do projeto neoliberal. Mas esse processo foi intensificado a 

partir da conjuntura criada pela expansão da economia estadunidense, do retorno do 

investimento estrangeiro (ocasionado por um novo momento de expansão dos capitais 

em nível internacional) e pelas privatizações. 

 

Ao acelerar o processo de concentração e centralização do capital na economia 

brasileira, na segunda metade dos anos 1990, as privatizações revelaram a insuficiência 

do governo em regular as atividades dos empreendimentos privatizados, visto que o 

modelo da venda das telecomunicações não pode ser generalizado ao restante das 

empresas leiloadas no mesmo período. Para Rezende e Afonso (2002, p.30), 

“contrasting with the situation in telecommunications, where regulation preceded 

privatization, thus helping to transfer the control to private hands, a poor regulatory 

framework contributed to raise public opposition to the advance of the energy 

privatization program”. De acordo com Pinheiro e Giambiagi, 

 Privatization and the opening of the economy to foreign trade, together with 

economy stability, resulted in strong incentives for foreign and domestic 

investment, leading the restructuring of the industrial sector to advance, 

clearly in some sectors more rapidly than in others (1999, p.1-2). 
 

Porém, se percebeu que após a abertura acompanhada de privatizações, a indústria 

brasileira tendeu a perder o seu potencial exportador, o que pode ser comprovado pelas 

mudanças na pauta exportadora brasileira, desde os anos 1990 (LAPLANI; SARTI, 

1997). Se pode afirmar que a implementação das políticas de cunho neoliberal, 
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especialmente das reformas estruturais, criaram uma nova dinâmica econômica, que 

impactou de forma decisiva na produção e na acumulação de capital local, com 

impactos na luta de classes, o que pode ser exemplificado pelas transformações na 

atuação e na organização do empresariado brasileiro.  

 

Para Mancuso e Oliveira (2006, p.154), diante da imposição neoliberal, “(…) o 

empresariado brasileiro mostrou-se capaz de superar o impulso centrífugo decorrente da 

fragmentação e de realizar importantes ações coletivas, tanto no plano doméstico quanto 

no plano externo”. No seio do grande capital brasileiro foi se amadurecendo a ideologia 

neoliberal durante os anos 1990, o que ficou claro a partir das posturas da Confederação 

Nacional da Indústria, como uma expressão do corporativismo do empresariado e de sua 

adesão ao programa neoliberal. O fato central é entender que “(…) o empresariado 

brasileiro que atua no país se empenhou num notável processo de organização e 

mobilização ao longo da década de 1990” (MANCUSO; OLIVEIRA, 2006, p.168), o 

que tornou possível acelerar o processo de liberalização e de reformas estruturais 

durante a década. 

 

De acordo com Rossi Jr. e Ferreira (1999), o aumento da produtividade da economia 

brasileira nos anos 1990 foi a expressão de dois processos simultâneos: o início das 

reformas estruturais, com o papel decisivo da abertura comercial (com a redução dos 

impostos e do estímulo às importações) e da própria dinâmica cíclica da economia. O 

aumento da produtividade, desta maneira, teria se dado na grande parte dos setores, 

ocasionando uma transformação de caráter estrutural na indústria brasileira, pois “(…) o 

país somente conseguiu recuperar as perdas de produtividade do período 1985/1990, 

estando hoje no mesmo patamar de 1985” (ROSSI JR.; FERREIRA, 1999, p.11). 

Contudo, os autores também apontaram que as condições de estabilidade 

macroeconômica, após 1995, também favoreceram esse aumento da produtividade, 

acompanhada do processo de reestruturação, visto que “(…) o fenômeno da abertura 

comercial pode explicar parcialmente a evolução da produtividade brasileira” (ROSSI 

JR.; FERREIRA, 1999, p.23). Pinheiro e Giambiagi (1999, p.2) concluíram que a “(…) 

productivity grew, although at very low levels”. 

 

Outro processo que ilustra as transformações estruturais que ocorreram durante os anos 

1990 foi a tendência a mudança na composição setorial do emprego na economia 



93 
 

brasileira, com o aumento do emprego no setor de serviços. Esse processo histórico 

necessita ser compreendido a partir da dinâmica influenciada pela liberalização e 

desregulamentação do mercado, como expressão do processo de financeirização da 

economia brasileira. Essa tendência aponta que “(…) o emprego tem migrado para 

postos de trabalho daqueles setores que possuem os menos requisitos em termos de 

qualificação de mão de obra, baixa produtividade em termos do valor adicionado por 

pessoa ocupada e baixa remuneração média (...)” (CARDOSO JR., 2000, p.27). 

Financeirização e precarização do trabalho são dois processos históricos conjuntos, 

articulados e dinâmicos. 

 

Para Paulani (2009), nos anos 1990, o Brasil se tornou uma potência financeira 

emergente, como o produto histórico de um processo de financeirização que se inicia 

desde a ditadura, mas que durante os anos 1990 se intensificaram e atingiram uma etapa 

mais avançada da hegemonia do capital financeiro sobre economia brasileira, visto que 

como o destino das multinacionais e do capital especulativo, “essa forma de inserção da 

economia brasileira na economia mundial foi fortalecendo os setores rentistas nacionais 

e impondo a lógica financeira ao processo doméstico de acumulação” (PAULANI, 

2009, p.34). Para Bruno (2011), essa financeirização tem uma essência peculiar, porque 

é baseada no endividamento público, o que criou uma situação crônica, uma vez que 

com a manutenção de altas taxas de juros durante os anos 1990, a única saída para as 

empresas nacionais para a manutenção da acumulação de capital foi o 

autofinanciamento.  

 

Embora a redução do Estado seja um dos pilares do neoliberalismo na América Latina e 

a redução de impostos seja uma das bandeiras ideológicas das frações dominantes do 

capital, conjunturalmente a massa de impostos arrecadados tem aumentado desde o 

começo da implementação neoliberal. Acompanhado pela tendência à elevação dos 

impostos durante a década, sobretudo para honrar os compromissos com o mercado 

financeiro em decorrência do pagamento dos juros da dívida, “(…) a financeirização 

reproduz os limites estruturais ao desenvolvimento econômico brasileiro” (BRUNO, 

2011, p.746), em uma dinâmica que favorece o capital especulativo e a sua hegemonia, 

em detrimento a tendência de redução da acumulação de capital real, em um processo 

de concentração e centralização de capital, o que poderia explicar as baixas taxas de 

crescimento da economia brasileira no período.  
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Porém a ideia central é que, nos anos 1990, “(…) o lucro empresarial praticamente se 

confunde com o lucro não operacional. As firmas, em razão do ambiente desfavorável 

ao investimento produtivo, optam, defensivamente, por alocar suas poupanças em ativos 

financeiros” (BRUNO, 2011, p.746). Essa dinâmica foi símbolo do grau avançado de 

financeirização em que a economia brasileira atingiu na década de 90. Pode-se afirmar 

que, neste período, tanto o governo, como a iniciativa privada, reduziram seus gastos e 

seus investimentos. Paralelo a isso, ambos passaram a direcionar seus recursos em 

investimentos no mercado financeiro. 

 

Outro fator importante para entender os anos 1990, se tratou do papel desempenhado 

pelas organizações internacionais (como a Organização das Nações Unidas, o Fundo 

Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, 

dentre outros) para a consolidação do ideário neoliberal e a sua inflexão sobre a 

economia brasileira. Para Pinto e Balanco (2014), através da imposição de políticas 

regulatórias se criou as condições históricas que foram capazes de permitir a expansão 

do capital, em seu processo de subordinação da periferia capitalista à acumulação 

central, no mesmo sentido em que criaram a base ideológica capaz de sustentar e dar 

legitimidade aos novos valores da ordem estabelecida pelo ideário neoliberal.  

 

Por outro lado, de acordo com Fonseca e Queirós (2007), os anos 1990 também 

representaram um maior avanço estadunidense sobre a América Latina como um todo, 

como um reflexo de uma tentativa de expansão de sua hegemonia, como uma resposta 

às intenções de integração por parte das economias europeias. Para Pinto e Balanco 

(2003), os anos 1990 foram a expressão das transformações de caráter estrutural do 

modo de produção capitalista em nível internacional e se caracterizaram pela inserção 

da economia brasileira ao processo de globalização, como reflexo de uma integração 

passiva. Essas transformações foram historicamente possíveis a partir das estratégias de 

hegemonia estadunidense e diretamente influenciadas pela conjuntura criada pela 

inflexão neoliberal, na qual os governos FHC foram a grande expressão, porque entre 

1995 e 2002 se consolidou esse modelo. 

 

Assim, Giambiagi (2002) sintetiza as tendências da Era FHC: aumento da carga 

tributária, elevação do gasto público federal e o aumento da dívida, acompanhado da 

elevação do montante de títulos da dívida pública emitidos no mercado financeiro. Para 
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Cardoso Jr., 

Os rendimentos do capital, embora crescentes na composição do valor 

adicionado, representam uma forma fluída e não-automática de investimentos 

produtivos, de modo que grande parte desta fonte de riqueza tem assumido 

formas financeiras de valorização de capital fixo na economia (2000, p.2). 
 

Filgueiras (2001) concluiu que o processo histórico de abertura financeira ocorrido nos 

anos 1990 correspondeu a uma saída para o problema no Balanço de Pagamentos, uma 

solução de caráter temporário, visto que esse desequilíbrio se configurou como um 

problema estrutural, o que se comprovou historicamente pela tendência de crescimento 

da dívida pública. Desta maneira, a partir dessa lógica, a manutenção de altas taxas de 

juros seria uma necessidade para a continuidade do modelo, o que teria sido uma 

estratégia contraditória, visto que agravou o Balanço de Pagamentos em certa medida. 

Por outro lado, Filgueiras (2001) também apontou que as privatizações foram expressão 

desse processo, ao serem justificadas a partir desse entendimento, ou seja, como uma 

resposta da ortodoxia neoliberal à crise do BP. 

 

No entanto, esse processo teve consequências não esperadas pela ortodoxa, sendo os 

impactos na indústria o seu maior exemplo. Arend e Fonseca (2012) acreditam que o 

atraso da indústria brasileira, como ficou evidente a partir da década de 1990, está 

relacionado a dois processos. Por um lado, esse retrocesso é a expressão do crescimento 

da agroexportação, como supostamente um elemento de uma nova especialização em 

nível internacional, produto do processo de liberalização econômica. Por outro lado, a 

redução do investimento estrangeiro na economia brasileira nesses anos agravou ainda 

mais esta dinâmica ao se direcionar aos serviços e não a indústria. Todos esses 

elementos são, na verdade, parte integrante de uma estrutura contraditória, pois o 

quadro criado por essas políticas específicas gerou uma crise, que foi além da esfera 

econômica. 

 

Para entender a crise no seio do bloco no poder que explica a derrota do PSDB no pleito 

de 2002, alguns fatores precisam ser pontuados, pois foram decisivos para se entender a 

constituição dessa conjuntura histórica e particular, onde suas causas foram 

determinadas por múltiplas variáveis e relações. Em primeiro lugar, como um reflexo do 

acirramento da questão social (onde a violência urbana e o desemprego foram a 

principal expressão) e do baixo desempenho econômico, se constituiu uma tendência a 

um aumento da impopularidade do presidente, canalizada na segunda metade do ano de 
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2002 nos votos anti-FHC. Outros fatos que contribuíram para o desgaste do governo foi 

a crise energética de 2001 e as denúncias de corrupção. Para Neves (2007, p.6), “(…) 

President Cardoso's legacy has been mixed. Brazil's democratic institutions continue to 

function smoothly (…), despite the corruption and scandals that dogged the closing 

years of President Cardoso's second term of office”. 

 

Em segundo lugar, a desconfiança dos mercados não era somente exclusiva a possível 

vitória do PT, visto que, com a recessão, já não havia uma unanimidade dentro do bloco 

no poder a respeito da governabilidade do PSDB a longo prazo, já que durante o 

segundo mandato assistiu-se ao enfraquecimento de sua base político-eleitoral, o que 

ficou explícito na disputa do partido no Senado, nas dificuldades de articulação após a 

morte de Luís Eduardo Magalhães e na disputa político-pessoal entre Antônio Carlos 

Magalhães e Jader Barbalho. Em terceiro lugar, se acentuaram as fissuras dentro de sua 

base política partidária, com a crise com o PFL (atual Democratas), o que levou este 

partido a propor inicialmente uma candidatura própria com Roseana Sarney, como 

candidata a presidente, logo depois abandonando este programa, em virtude de 

denúncias de corrupção contra Roseana. Nas eleições de 2002, o PFL apoiou Lula, 

sendo que o seu vice, o mineiro José de Alencar era um dos grandes nomes do partido. 

Em momentos decisivos, o PFL se posicionou contra o governo FHC, mas 

especialmente nas votações a respeito do salário-mínimo e da prorrogação da CPMF, 

seus votos contra o governo foram um símbolo dessa crise. 

 

Essa crise com o PFL também se repercutiu com os outros partidos da base. O PTB 

oficialmente rompeu com o governo FHC e isso causou ao governo grandes perdas 

políticas e eleitorais, mais profundas do que com o afastamento do PFL. A crise política 

também atingiu a relação entre o PSDB e o PMDB. Porém, o PMDB gozava de maiores 

privilégios dentro do governo do que os demais partidos da base aliada. Com o 

rompimento com o PFL e com o PTB, o PMDB conseguiu crescer ainda mais dentro do 

governo, por isso esse partido se manteve aliado. Para Couto e Abrucio (2003, p.289), 

“o crescimento peesssedebista foi inegável, mas o legado dos oito anos de governo 

também revelou os limites e a fragilidade do PSDB como estrutura partidária autônoma 

e desvinculada do poder presidencial”.  

 

Oliveira (2006) é um dos autores que defendem a ideia de que o PSDB se transformou 
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em um partido estatal. Este fato é de grande importância para se entender as 

transformações ocorridas dentro desse partido ao longo dos anos 1990, as raízes de 

algumas críticas por ele recebidas e o tipo específico de oposição que o PSDB fez após 

a posse de Lula.  

 

Se faz necessário recordar que ao perder as eleições de 1989, o PSDB encabeçou a 

coalizão pró-impeachment e após a posse de Itamar Franco, se inseriu no governo. A 

candidatura de FHC em 1994 foi a candidatura da situação. Em outras palavras, o PSDB 

somente ganhou as eleições presidenciais nas quais concorreu como partido de situação. 

Isso foi comprovado historicamente até as eleições de 2014 (as últimas eleições 

presidenciais ocorridas antes da escrita dessa dissertação). Esse processo histórico se 

refletiu nas eleições onde o PSDB concorreu nos anos 2000: “(…) fora do poder ele [o 

PSDB] mingou tanto que não consegue manter um candidato à presidência 

minimamente competitivo mesmo em São Paulo” (OLIVEIRA, 2006, p.45). 

 

Contudo, os problemas para o PSDB começaram logo no início do segundo mandato de 

FHC, o que já seria um sinalizador da recessão e crise política de um governo que se 

arrastou até o final. Por isso, a crise cambial de 1999 é simbólica, porque sua natureza é 

estrutural e representou historicamente a crise do modelo na qual o Plano Real se 

baseava, o que acarretou a transformações fundamentais no regime de câmbio e nos 

acordos com o FMI, com impactos nos movimentos da taxa de juros e na desvalorização 

do real (FILGUEIRAS, 2006) e também no agravamento da fragilidade financeira do 

setor público (FILGUEIRAS, 2001). Contudo, se pode afirmar que “(…) o controle 

rígido sobre a inflação implementado desde o início do Plano Real tornou-se mais 

complexo a partir da crise cambial de 1999” (OLIVEIRA, 2003, p.23). Porque se pode 

afirmar que houve uma mínima reorientação no regime de câmbio, que deixou de ser 

semifixo e passou ser adotado um câmbio com flutuação suja. Essas alterações também 

atingiram o regime fiscal e o regime monetário, com a criação de metas de inflação, que 

seriam estipuladas anualmente pela autoridade monetária. De acordo com Oliveira e 

Turolla (2003), cinco foram os fatores que favoreceram as expectativas dos agentes 

sobre a continuidade da estabilização de preços: a estabilidade dos anos anteriores; as 

exportações de commodities; um suposto ganho de eficiência e produtividade na virada 

do século; a própria conjuntura recessiva (um sentimento de pior não poderia ficar) e a 

mudança no regime de câmbio, visto que em uma visão mais romântica “(…) a taxa de 
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câmbio passou a absorver os choques externos e, portanto, tornou-se mais volátil que no 

regime anterior” (OLIVEIRA; TUROLLA, 2003, p.206), mas este fato se expressou 

como uma mudança ligeira, não de uma reorientação, visto que o sentido do regime 

cambial no contexto de abertura econômica não foi alterado. 

 

De acordo com Teixeira e Pinto (2012), três fatores orientaram o governo FHC na área 

econômica e se intensificaram no segundo mandato. Em primeiro lugar, o sentido 

histórico da política fiscal implementada, baseada no acúmulo de crescentes superávits 

primários, se deu a partir de um plano mais amplo que objetivava a busca pela 

credibilidade internacional. Em segundo lugar, as mudanças na gestão do Banco Central 

tenderam a criar possibilidades de independência operacional, no sentido de que essa 

instituição se converteu no centro de poder político presidencial, ideologicamente imune 

a oposições de qualquer ordem, porque se justificava no uso da política responsável e 

correta. Em terceiro lugar, as políticas macroeconômicas implementadas foram de teor 

ortodoxo e a partir de 1999 foram reorientadas para um regime de câmbio flutuante e de 

metas de superávit primário e de inflação. Ou seja, estavam se desenvolvendo as 

condições específicas para acelerar o processo histórico de financeirização da economia 

brasileira, com o intuito de gerar internamente a situação favorável a expansão e 

acumulação capitalista sob novas bases, o que seria um indicador do novo padrão de 

reprodução do capital. 

 

Para Oliveira e Turolla (2003, p.208), “após a recuperação da crise cambial, verificou-se 

um período de relativa estabilidade financeira que atravessou o ano 2000”. Mas os 

problemas do governo estavam apenas começando. A economia brasileira não 

conseguiu absorver o início do crescimento internacional, visto que os descaminhos da 

financeirização impactaram fortemente a economia brasileira entre 1999 e 2002, 

revertendo o crescimento alcançado no ano 2000, em uma combinação de elementos 

externos e internos.  

 

Como um processo que acompanhou a recessão, o fim das expectativas de que o 

governo realmente teria uma proposta de desenvolvimento nacional foi um dos grandes 

pontos de insatisfação contra FHC. No seu segundo governo, se pode afirmar que se 

enterrou definitivamente o ideário desenvolvimentista no Brasil e da capacidade do 

Estado em viabilizar condições para o desenvolvimento e planejar essa dinâmica. 
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Muitos autores afirmam que o PSDB tinha um projeto de desenvolvimento para o 

Brasil, mas por fatores diversos, não puderam implementar nenhum programa mais 

amplo nesse sentido. Contudo, alguns fatos deixaram claro a orientação que levou ao 

esquecimento dessas propostas: os escândalos envolvendo casos de corrupção no 

BNDES; a oposição do Ministério da Fazenda a qualquer possibilidade da superação, 

em prol do desenvolvimento, das políticas macroeconômicas implementadas até então; 

a morte de Sérgio Motta em 1998 e de Mário Covas nos anos 2000, o que favoreceu a 

hegemonia financeira dentro do partido; os impactos da crise cambial de 1999; e o baixo 

desempenho macroeconômico. 

 

A respeito do processo histórico de transformismo do PT durante os anos 1990 e 2000, 

algumas ideias precisam ser pontuadas. A coligação Frente Democrática e Popular, 

encabeçada pelo PT, foi vitoriosa no segundo turno do pleito de 2002 e carregou sobre 

si um anseio de uma vasta maioria dos eleitores, especialmente dos movimentos sociais 

organizados que tinham a expectativa de uma ruptura com a tendência neoliberalizante. 

Porém, “a orientação neoliberal do governo Lula abriu uma crise na esquerda brasileira” 

(BOITO JR., 2003, p.25). De acordo com Singer (2010, p.92), “se recortarmos o 

período que vai de meados dos anos de 1990 até a primeira década do século XXI, 

veremos com nitidez algumas das mutações do PT”, paralelo ao processo de expansão 

do partido (com tendência ao aumento dos filiados, dos diretórios e dos candidatos 

eleitos), que após 2002 adquiriu uma grande dimensão. Só é possível entender o 

transformismo político ideológico do partido a partir desse enfoque, ou seja, que 

entenda esse processo como longo e profundo (BOITO JR., 2003). 

 

Com o avanço da ideologia neoliberal nos anos 1990, no processo que lhe condicionou 

o seu caráter de pensamento hegemônico, o programa histórico do PT foi perdendo os 

seus adeptos, o que ficou comprovado pelas derrotadas consecutivas em 1994 e 1998, 

além do que se pode afirmar que “(…) a crítica neoliberal aos diretos sociais atraiu a 

alta classe média” (BOITO JR., 2003, p.3). Mudar o programa foi a saída encontrada 

para um partido que se propôs a ganhar uma eleição a qualquer custo, visto que “(…) a 

'conversão' do PT ao credo do livre mercado aparece como mais um episódio (…) nesse 

processo de implantação e consolidação da nova hegemonia burguesa” (BOITO JR., 

2003, p.4). Oliveira (2003) chama a atenção para dois processos que ilustram essas 

transformações que ocorreram no PT: a primeira é a comprovação histórica de que a 
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partir do final dos anos 1980 há um descenso da luta organizada da classe trabalhadora e 

a segunda é entender quais as condições históricas que permitiram uma suposta 

aproximação ideológica entre o PSDB e o PT. Para Boito Jr.,  

As classes, frações de classes e camadas da sociedade brasileira, seus 

interesses, alianças e objetivos, as relações de força entre elas, todo esse 

terreno social e político mudou muito ao longo dos últimos anos, como 

mudaram também os movimentos sociais e o panorama político e ideológico 

do Brasil (2003, p. 2-3). 

 

Porém, a contradição desse processo é a de que supostamente tenha sido os 

descaminhos do neoliberalismo os elementos que explicam a vitória de Lula em 2002. 

Há certo consenso na literatura em admitir que o voto em Lula em 2002 representou 

essa crítica social ao neoliberalismo, por isso, a continuidade às políticas neoliberais de 

FHC tenha assustado uma parte da intelectualidade e dos eleitores. 

 

De acordo com Singer (2009, p.90), no pleito de 2002, “(…) Lula tinha menos intenção 

de voto entre os eleitores de renda mais baixa do que entre os de renda superior”. O 

autor explica esse processo como um grau de conservadorismo popular frente a figura 

de Lula, mas que em 2002 sua mobilização, por parte da direita, não conseguiu surtir os 

mesmos efeitos das eleições de 1989, 1994 e 1998. Pode-se afirmar que em parte a 

instabilidade do mercado financeiro na segunda metade do ano de 2002 pode ser 

explicada pela ascensão da campanha de Lula, causando um suposto terror generalizado 

no mercado, com possibilidades real de quebra do mercado de câmbio e retorno 

acelerado da inflação. Esse argumento foi utilizado por parte do novo governo após 

2003 para justificar e legitimar a continuidade das políticas do governo anterior.  

 

Por outro lado, essa continuidade representa uma vontade política, que é determinada e 

limitada pelo bloco no poder, encabeçado pelo mercado financeiro, devido a sua 

hegemonia na economia brasileira como o produto da aceleração do processo histórico 

de monopolização a partir do regime militar, visto que o mercado assume um caráter 

terrorista na economia dependente, já que este é um dos instrumentos do imperialismo 

na contemporaneidade para subordinar a periferia capitalista. 

 

De acordo com Boito Jr. (2003, p.7), esse transformismo não se deu somente com o PT, 

mas se pode dizer que atingiu uma parte do sindicalismo como um todo, especialmente 

aquele que se constituiu como base do novo governo. Esse novo pensamento sindical do 
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século XXI “(…) tem aceitado parte do privatismo neoliberal e acredita que pode 

utilizar seu poder de organização e de pressão sindical para converter alguns aspectos 

do neoliberalismo em instrumentos de defesa e de melhoria de suas condições de vida”. 

 

Por causa de todos esses fatores que as eleições presidenciais de 2002 são caracterizadas 

por Oliveira (2006) como um momento de indeterminação, onde se articularam 

elementos políticos (crise e reorganização político-partidária) e elementos econômicos 

(reflexo da recessão que toma um novo caráter a partir de 2001). Desta maneira, a 

eleição de Lula somente poderia ser explicada a partir desse quadro que foi se 

constituindo desde 1995, visto que Lula, utilizando-se de instrumentos eleitoreiros e do 

carisma (que seria altamente decisivo nesses momentos de indeterminação), encarnou 

em si mesmo um suposto novo programa (como uma síntese dos anseios de todas as 

classes sociais), que seria uma expressão de uma nova reorientação da sociedade como 

um todo, ou seja, a concretização do que Collor uma década antes tanto almejava: ser o 

símbolo de um novo contrato social (OLIVEIRA, 2006). 

 

É consenso na literatura aceitar que o diferencial de votos que Lula obteve no segundo 

turno representou uma demonstração de oposição ao governo anterior, o que seria 

comprovado pelo não apoio das mídias a eleição de Lula em 2002. Mas para Oliveira 

(2006), somente isso não basta para explicar essa dinâmica. Para o autor, a centralidade 

de Duda Mendonça, como o marqueteiro de campanha não pode ser negligenciada, em 

virtude de que suas ideias foram decisivas para a mudança da imagem de Lula perante a 

sociedade como um todo, pois o uso de um discurso ameno foi o símbolo da 

despetização de Lula (OLIVEIRA, 2006). Desta maneira, a partir da vitória em 2002, o 

novo presidente utilizou de seu carisma para tutelar a sociedade e os movimentos 

sociais, por um lado. Mas com as figuras de Dirceu, Palocci e Gunshiken, por outro 

lado, os anseios do mercado financeiro foram atendidos. Essa grande contradição do 

governo Lula foi a expressão da sua ampla base política, que se formou a partir da 

coalizão que apoiou o PT em 2002, por isso “o governo teve início como produto de 

uma coalizão tão ampla que era difícil localizar seu centro de gravidade” (OLIVEIRA, 

2006, p.31). Para Arestis e Paula (2007, p.4), nas alianças pré-eleitorais de 2002 estava 

explícito o objetivo do PT, especialmente com a aliança com o PFL (Democratas), pois 

“the main point of the alliance between the PT and the PFL (probably too small to make 

a real electoral difference) was to gain the confidence of segments of the Brazilian 
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society traditionally suspicious of the PT”. 

 

A economia capitalista em nível internacional, nos anos 2000, pode ser dividida em 

duas fases: a primeira até 2008, caracterizada pelo forte dinamismo econômico e 

crescimento, e a segunda, nos últimos anos da década, marcada pela crise e falências. 

Isso se refletiu na economia brasileira durante o período, porém antes de pontuar 

algumas ideias, há a necessidade de refletir um pouco sobre a maneira como a economia 

brasileira foi impactada pelo crescimento e depois pela crise mundial. Em primeiro 

lugar, por vários motivos anteriormente citados, o Brasil não se beneficiou do 

crescimento internacional no início da década de 2000. Em 2004, 2005 e 2006, mesmo 

crescendo a economia brasileira ainda reproduzia o padrão exportador, no sentido de 

que a expansão do produto ainda era dada pelo aumento das exportações. A literatura 

aceita que após 2006 o mercado interno vai ser o determinante para a expansão do 

produto, isso é permitido somente aonde há condições que favorecem a acumulação de 

capital. Após 2009, as políticas anticíclicas tiveram um caráter importante no processo 

de criação de resistência da economia brasileira às pressões da crise internacional. Após 

estas ressalvas, se faz necessário pontuar algumas ideias e teses sobre a economia 

brasileira na década de 2000, a partir do processo de recessão que produziu uma crise no 

bloco no poder no início dessa década. 

 

Nos anos 2000 houve a consolidação do processo de financeirização da economia 

brasileira, o que refletiu na hegemonia do capital financeiro dentro do bloco no poder e, 

em certa medida, de “(…) uma incapacidade do governo brasileiro de formular políticas 

autônomas que sejam contrárias aos interesses do capital financeiro” (MOREIRA; 

BORBA, 2016, p.170). Na época de hegemonia do capital que é, ao mesmo tempo, 

especulativo e parasitário, a governabilidade é restrita aos interesses dessa hegemonia.  

 

Por outro lado, como paralelo a esse processo e como uma tendência desde a 

implementação do Plano Real, mas que já podia ser percebida desde o final dos anos 

1980, houve uma mudança na composição do setor exportador brasileiro, com o 

domínio crescente da produção primária. Esse movimento histórico se acirrou nos anos 

2000, devido ao aumento do preço das commodities no mercado internacional, pois se a 

economia mundial elevou sua demanda por esses produtos, a economia brasileira 

conseguiu dar respostas a esse aumento na demanda. Segundo Prates (2007), se tratou 
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de uma alta generalizada, especialmente a partir de 2002, que é explicada a partir da 

dinâmica da economia mundial nos anos 2000, com o foco para a demanda chinesa.  

 

Esse processo é a expressão da liberalização comercial do setor agrícola (PRATES, 

2007), como um reflexo de seu processo histórico de financeirização e da formação de 

uma “(...) bolha especulativa fomentada pelas taxas de juros baixas [no mercado 

mundial]” (PRATES, 2007, p.341). Representa uma crise particular originada da 

escassez de terra agriculturável no mundo e do aumento populacional e da capacidade 

produtiva correspondente, o que se expressou pela elevação da demanda por alimentos e 

commodities. Esse processo teria sido favorecido pela manutenção do dólar 

desvalorizado no período (PRATES, 2007). 

 

Os anos 2000 se caracterizaram pela tendência de elevação das exportações brasileiras, 

que muitos autores entenderam ser a consequência do aumento do preço das 

commodities, especialmente a partir de 2003, com o câmbio valorizado, fato que 

desfavoreceu as exportações de bens manufaturados. Isso se apresentou como uma 

tendência, pois “esses fatos têm configurado um ambiente favorável para um processo 

de especialização das exportações brasileiras em produtos intensivos em recursos 

naturais (...)” (SOUZA; VERÍSSIMO, 2013, p.80), visto que esses produtos não foram 

atingidos diretamente pela crise internacional a partir de 2008. 

 

A respeito da taxa de câmbio, se pode afirmar que entre 1999 e 2003, o câmbio nominal 

se manteve desvalorizado, porém a partir de então permaneceu valorizado até o final da 

década. Como também houve a tendência à redução da taxa de juros no período. 

Contudo, 

(…) o efeito combinado da restauração de um diferencial de juros positivo e 

significativo e uma forte contração fiscal, que levou a uma recessão no início 

de 2003, e o efeito defasado positivo desta desvalorização sobre as 

exportações líquidas melhoraram rapidamente as contas externas brasileiras 

(ainda que com um grande custo em termos de produto e salários reais) 

(SERRANO; SUMMA, 2011, p.11). 
 

Por outro lado,  

Com relação à restrição externa, o principal problema reside no fato de que a 

taxa de câmbio é o único instrumento de controle inflacionário, via 

apreciação sistemática, e isso começa a afetar a conta corrente e a 

competitividade da indústria, especialmente nos setores de tecnologia mais 

sofisticada (SERRANO; SUMMA, 2011, p.28). 
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De acordo com Araújo e Costa (2005), o crescimento na década foi determinado 

conjuntamente por fatores internos e externos. Em virtude da expansão do crédito, das 

políticas assistencialistas e dos aumentos que o salário-mínimo sofreu, o mercado 

interno pode se expandir no período, se constituindo como um forte impulsionador da 

demanda e da expansão do produto. Por outro lado, o aumento das exportações foi o 

impulso externo que possibilitou as condições para o crescimento. Porém, o ponto 

central é entender que “na última década o dinamismo do mercado de trabalho ajudou a 

sustentar a forte expansão da demanda doméstica” (ARAÚJO; COSTA, 2005, p.10).  

 

A respeito da tendência dos salários na década, se pode afirmar que os salários 

cresceram abaixo da inflação até 2004, sendo que a partir de 2005, os salários cresceram 

acima da inflação, visto que “os salários nominais apresentaram movimento pró-cíclico, 

variando com maior intensidade no período de crescimento mais acelerado do produto 

interno bruto (...)” (BRAGA, 2013, p.717). 

 

Cruz (2012) chamou a atenção para as taxas de crescimento do período, que se 

apresentaram como superiores com relação aos anos 1980 e 1990. Porém, essa 

conjuntura teria sido impulsionada pela dinâmica internacional e fortemente impactada 

pelo crescimento da China (no sentido em que se ampliaram os desequilíbrios em nível 

internacional) e pela crise a partir de 2008. Esses impactos causaram transformações 

particulares na economia brasileira, especialmente no comércio exterior brasileiro, com 

o aumento das exportações de bens primários (CRUZ, 2012).  

 

Para Pereima (2005), o crescimento brasileiro foi medíocre nos anos 2000 e as causas 

seriam de caráter endógeno, relacionadas ao bônus demográfico (reflexo das 

transformações que supostamente ocorreram no perfil populacional), pela conjuntura do 

mercado de trabalho (queda da taxa de desemprego) e o que o autor chama de 

aprofundamento de capital. Esses elementos seriam, em sua visão, os fatores decisivos 

para se entender a maneira como a economia cresceu, sem negar a dinâmica de queda da 

acumulação de capital no país.  

 

Gonçalves (2010) também concordou que o desempenho da economia brasileira nos 

anos 2000 foi medíocre, em virtude do baixo crescimento do PIB, se comparado com os 

outros momentos da história republicana brasileira. Por mais que tenha apresentado 
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taxas de investimento superiores à média histórica, baixas taxas de inflação e menores 

indicadores de vulnerabilidade, supostamente os equívocos de política econômica 

teriam criado obstáculos ao crescimento. Além do que, “a comparação com o governo 

FHC não engrandece de forma alguma o governo Lula. Afinal, ambos tiveram um fraco 

desempenho” (GONÇALVES, 2010, p.177).  

 

Sobre as transformações no mercado de trabalho nos anos 2000, fato que a literatura 

tem resgatado para entender a fase de expansão e crescimento econômico 

experimentado pela economia brasileira, se pode afirmar que este se caracterizou por 

uma grande segmentação, o que refletiu um alto grau de heterogeneidade de caráter 

estrutural. Araújo e Costa (2005) argumentaram que os principais fatores dessa 

heterogeneidade seriam determinados pelas diferenças de remuneração e de jornadas de 

trabalho e o acesso aos direitos trabalhistas por parte da classe trabalhadora como um 

todo. O acirramento desse processo se deu a partir da tendência à precarização do 

trabalho e o domínio, na economia brasileira, de produção de baixo teor tecnológico. 

Por outro lado,  

(…) a hipótese de que a economia brasileira teria atingido o pleno emprego 

serviria como uma espécie de 'cortina de fumaça', pois encobriria a real 

situação do mercado de trabalho brasileiro: alta rotatividade, criação de 

postos de trabalho de baixa qualificação e com baixos rendimentos, além do 

fechamento de postos de trabalho nos setores de atividade que melhor 

remuneram e que exigem um maior grau de instrução (ARAÚJO; COSTA, 

2005, p.6-7). 
 

Contudo, nesta etapa do capitalismo brasileiro é possível afirmar, que em virtude dos 

instrumentos de combate à inflação, foi plausível uma conjuntura de crescimento 

acompanhada de inflações supostamente controladas. A partir da literatura pode-se 

concluir que, durante os anos 2000, a estabilidade dos preços se manteve, mesmo que 

em vários anos não se tenha cumprido as metas de inflação. Para Braga (2013), o tipo de 

inflação que mais predominou na década foi a inflação importada, devido as pressões 

cambiais e a alta do preço das commodities, o que não haveria afetado os preços do 

setor de serviços. Os salários não foram os determinantes da inflação nos anos 2000, 

visto que “(…) a variação salarial é uma variável significativa na explicação dos preços, 

mais especificamente dos preços dos serviços (...)” (BRAGA, 2013, p.717). Até 2005, 

os preços administrados (combustíveis, energia elétrica, telefonia, etc.) foram os 

responsáveis pela inflação no período. Para Arestis e Paula (2007, p.18), naquela 

conjuntura os “(…) administered prices have increased more than market prices”.  
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Contudo, a inflação no setor de serviços que foi experimentada na década foi reflexo de 

dois processos, de acordo com Braga (2013): a redistribuição de renda (a partir das 

políticas de valorização do salário-mínimo) e da menor produtividade do setor de 

serviços. O ponto central dessa ideia é que “(…) não foi encontrado suporte 

econométrico para a existência de inflação de demanda na década de 2000” (BRAGA, 

2013, p.713). De acordo com Serrano e Summa (2011), desde que o sistema de metas de 

inflação foi criado no Brasil em 1999, as metas foram atingidas nos anos de 2000, 2005, 

2006, 2007, 2009 e 2010. Não foram atingidas em 2001, 2002, 2003, 2004 e 2008.  

 

Foi esta suposta estabilidade, favorecida pelo desempenho da inflação e das tendências 

de queda da taxa de juros, que criou a base para o retorno dos investimentos a partir de 

2004. É um consenso na literatura aceitar que, em oposição às duas décadas anteriores, 

os anos 2000 se caracterizaram pela expansão do investimento. No período anterior a 

crise, a economia brasileira experimentou uma grande expansão deste agregado, o que 

foi a expressão do processo de acumulação de capital internamente, que interrompido 

pela crise, retornou após 2008, tendo o BNDES como o protagonista, como um dos 

instrumentos de política anticíclica adotada pelo governo, especialmente no sentido de 

gerar demanda agregada. Para Cruz (2012, p.28), “pode-se observar a importância da 

demanda doméstica, tanto pelo consumo das famílias quanto pelo investimento, para o 

crescimento do PIB”. 

 

No nível internacional, Pinto e Balanco (2003) apontaram que, mesmo tendo se 

constituído como o comprador internacional de última instância, os EUA assistiram a 

uma queda de seu poder hegemônico na década de 2000, em certa medida pela inserção 

de novos atores no mercado internacional, ocasionada pela dinâmica dos países em 

desenvolvimento. É neste sentido, que a formação dos BRICS, a partir de 2006, como 

um estreitamento das relações comerciais entre Brasil, Rússia, Índia e China (a África 

do Sul após 2011) e as promessas de constituição de seu banco de desenvolvimento, 

expressou a centralidade que as economias emergentes atingiram na nova dinâmica do 

capitalismo em nível internacional nos anos 2000. Contudo, expressaria também a 

inserção subordinada da economia brasileira, baseada no padrão exportador de 

especialização produtiva em bens com baixo teor tecnológico (APONTE; MELLO, 

2014). O ponto central é que o Brasil, apesar das transformações das últimas décadas, 

ainda não teria a mesma expressão mundial, como outras economias emergentes. Para 
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Almeida (2010, p.160), “(…) Brazil cannot be recognized, yet, as a global power, as it 

lacks some of the capabilities linked to those pre-conditions, with an emphasis on 

financial and military capabilities. Neither is it acknowledged as such by the world 

community”. 

 

No quadro constituído pela fase de crescimento econômico, uma das grandes novidades 

dos anos 2000 foi a suposta redução da extrema pobreza no Brasil. Visto a partir do 

conjunto, todas as classes sociais tiveram uma tendência de aumento de seus 

rendimentos no período. Contudo, o aumento da renda dos mais pobres foi algo 

expressivo, o que trouxe grandes impactos para o mercado interno e para o dinamismo 

econômico. Para Weisbrot e Johnston (2014, p.4), “these pronounced positive changes 

were the result of the growth of income and employment, as well as the expansion of 

government social spending and programs”. Muitos autores entenderam esse processo 

como a consequência da expansão do crédito, pelas políticas de valorização do salário-

mínimo e pelas ações governamentais em torno da transferência de renda, especialmente 

o Bolsa Família. Junto a esse movimento, se acompanhou a criação de novos postos de 

trabalho, em virtude da acumulação de capital, o que correspondeu a uma tendência de 

redução das taxas de desemprego, paralelas a uma suposta redução da informalidade no 

mercado de trabalho local. 

 

Por outro lado, esse processo expressou a tendência de aumento do valor da força de 

trabalho na economia brasileira, o que representou um aumento do poder de barganha 

dos trabalhadores como um todo, visto que “these factors along with large increases in 

the real minimum wage and in formal sector employment helped to increase the 

bargaining power of workers” (WEISBROT; JOHNSTON, 2014, p.4). Para Cruz 

(2012), a tendência de aumento da renda per capita dos mais pobres nos anos 2000 foi a 

expressão do processo histórico de bancarização dos mais pobres, em virtude da 

expansão impressionante do volume de crédito no período. Esse processo perpassa a 

consolidação da financeirização da economia brasileira, ao incorporar todas as classes 

sociais na lógica da reprodução e valorização do capital financeiro. 

 

Ao analisarem a política social, que durante o segundo governo Lula tomou um impulso 

impressionante, Druck e Filgueiras (2007, p.25) entenderam a sua centralidade dentro 

do modelo neoliberal, sendo específico a ele, já que “(…) o conteúdo da política social 
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do governo Lula, no essencial, é o mesmo da política social do governo anterior”. Para 

os autores, a política social no Brasil se caracteriza por sua essência focalizada, como 

uma mínima compensação, ao mesmo tempo em que seu caráter mercantil tutela o 

beneficiado, porque tem uma relação íntima com o processo de precarização do trabalho 

e amortecedora dos conflitos de classe, sem condições reais de romper com a pobreza 

(DRUCK; FILGUEIRAS, 2007). 

 

Já a redução da vulnerabilidade macroeconômica foi relacionada com o acúmulo de 

reservas internacionais, por parte da economia brasileira durante a fase ascendente da 

economia internacional, resolvendo durante o período o problema de liquidez que a 

economia sofria desde os anos 1980. Araújo e Costa (2005) definem a economia 

brasileira nos anos 2000 como a de uma sociedade dual, com grandes diferenciais de 

produtividade dentro de sua estrutura produtiva e esse quadro teria se mantido, embora 

tenham ocorrido mudanças importantes como a tendência de redução da informalidade e 

do desemprego, e a redução da vulnerabilidade estrutural. 

 

Com o avanço do processo de financeirização da economia brasileira durante o governo 

Lula, como uma expressão da hegemonia do capital financeiro dentro do bloco no 

poder, Teixeira e Pinto (2012) apontaram que nesse tempo ocorreu uma mudança na 

composição do bloco no poder e isso correspondeu a uma mudança na produção de 

riqueza e na forma como ela é apropriada pelos diferentes setores do capital. Para os 

autores, esse processo foi propiciado pelas políticas econômicas adotadas no governo 

Lula e da nova dinâmica oriunda da economia pós-reformas, onde a taxa de juros 

passou a ser o instrumento de poder do capital financeiro, como um reflexo de sua 

hegemonia. 

 

Filgueiras (2006) acredita na centralidade dos estudos críticos sobre o neoliberalismo, 

mas aponta que se faz necessário entender a particularidade da implementação das 

políticas de cunho neoliberal no Brasil, a partir dos anos 1990. De acordo com este 

autor, o Brasil teria sido o último país a aderir ao neoliberalismo na América Latina e 

isso teria se dado por dois motivos. Em primeiro lugar, devido à crise hegemônica 

dentro do bloco no poder, constituída a partir da segunda metade dos anos 1980, o 

ideário neoliberal não teve unanimidade e força política necessária para se concretizar 

em políticas econômicas, porque não havia ali condições históricas suficientes que 
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permitissem tal consenso. Em segundo lugar, se assistiu nos anos 1980 o acirramento da 

luta de classes, diante da organização de vários setores da classe trabalhadora através de 

sindicatos e partidos, que chegaram a ameaçar o poder dominante. Esses dois fatores 

seriam a justificativa para explicar o fato de o Brasil ter tardiamente implementado o 

que Filgueiras (2006) chamou de projeto neoliberal. 

 

Contudo, com Collor e FHC, o projeto neoliberal adquiriu apoio de várias frações do 

capital, como o produto de uma reorientação própria de uma nova composição de poder 

dentro do bloco no poder. Para Filgueiras (2006) a partir de 1990 se deu início a Era 

Liberal no Brasil, visto que este projeto neoliberal teve o apoio não somente das elites 

nacionais, como também de camadas da classe média, devido a grande imposição 

midiática pró-neoliberalismo. Porém, este avanço não se deu de forma brusca, sua 

lentidão em tornar-se um consenso esteve relacionado com o caráter complexo da 

economia brasileira (FILGUEIRAS, 2006). Desta maneira, Filgueiras (2006) demarcou 

três momentos da história neoliberal brasileira. O governo Collor com a ruptura com o 

modelo de desenvolvimento até então implementado. O primeiro governo FHC no 

sentido em que ampliou e consolidou o novo modelo. Por fim, o segundo governo FHC 

e o governo Lula na maneira como se deu o aperfeiçoamento e supostos ajustes no 

modelo neoliberal. O que acarretou a uma dinâmica macroeconômica instável nas duas 

décadas, aumento da dependência e da vulnerabilidade da economia brasileira. 

 

Porém, mesmo com a flexibilização do modelo nos anos 2006 e 2007, em virtude da 

conjuntura internacional, o que proporcionou momentaneamente uma redução da 

vulnerabilidade, nada se fez para romper com a orientação neoliberal, mesmo que este 

já anunciasse sua suposta crise, o que se refletiu na criação de condições que permitiram 

essa flexibilização, visto que o neoliberalismo é uma história inacabada (FILGUEIRAS; 

OLIVEIRA, 2012). Contudo, uma das consequências desse processo foi o acirramento 

da concentração e centralização de capital na economia brasileira, pois  

As atuações estatais que favoreceram a burguesia interna não são fruto 

de um planejamento desenvolvimentista, mas sim o atendimento à 

demanda de internacionalização dos grandes grupos econômicos 

brasileiros, que precisavam de um ambiente externo favorável à sua 

expansão (FILGUEIRAS; OLIVEIRA, 2012, p.7). 
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Para Boito Jr. (2012), no governo Lula, especialmente em seu segundo mandato, foi 

possível observar algumas diferenças nas políticas macroeconômicas, alguns elementos 

que eram inexistentes no governo FHC. Como exemplo, o autor cita a tendência de 

aumento do salário-mínimo e dos programas de transferência de renda, a expansão do 

BNDES, a política de apoio ao grande capital interno, a tendência de elevação dos 

investimentos em infraestrutura e, após 2008, as políticas anticíclicas (BOITO JR., 

2012). Esses elementos supostamente teriam dado uma nova dinâmica e explicado, em 

certo grau, como os fatores internos propiciaram as condições que permitiram os bons 

resultados do segundo governo Lula. 

 

Para Oreiro (2011), a grande novidade do segundo mandato foi a orientação da 

condução das políticas macroeconômicas a partir de 2006, com a flexibilização do tripé 

macroeconômico, onde o crescimento passou a ser encarado como uma meta, diferente 

do que ocorria anteriormente. Medidas tais como as metas de redução da relação dívida 

pública e PIB, do aumento do investimento governamental como percentual do PIB, o 

abandono tardio do sistema de metas de inflação de caráter declinante e a tendência a 

redução da taxa de juros, criaram as condições que favoreceram o crescimento em um 

contexto de manutenção de uma taxa de câmbio sobrevalorizada (OREIRO, 2011).  

 

Uma síntese da economia brasileira recente foi feita por Oliveira (2003). Nessa leitura, 

o autor relaciona a economia e a sociedade brasileiras ao mamífero ornitorrinco, um 

animal que traz em si características que são também de outras espécies, ou seja, o país 

seria contraditório, visto que ainda coexistiriam situações de subdesenvolvimento e 

desenvolvimento econômico; avanços e retrocessos. O ponto central dessa análise é o 

seu foco na dependência tecnológica da economia brasileira, acompanhada de outros 

tantos problemas estruturais, como a questão da dívida externa, da informalidade, etc. 

Seria esse atraso que fez com que o ornitorrinco fosse, após inserido dentro do processo 

de desenvolvimento do modo de produção capitalista em sua totalidade, uma evolução 

truncada (OLIVEIRA, 2003). Isto é, sem condições de autonomia e decisão. Esse 

processo seria a base da reprodução da sociedade de caráter desigual e sem ter 

condições de romper com a dependência tecnológica, “o ornitorrinco está condenado a 

submeter tudo à voracidade da financeirização, uma espécie de 'buraco negro' (...)” 

(OLIVEIRA, 2003, p.150). 

 



111 
 

De acordo com Oreiro (2011), a dinâmica da economia brasileira nos anos 2000, 

acirrada após a flexibilização do tripé macroeconômico, se caracterizou pelo 

crescimento em condições particulares, dadas pela manutenção a longo prazo de uma 

taxa de câmbio sobrevalorizada, o que lhe imprimiu consequências de caráter estrutural, 

tais como o agravamento do problema do déficit em conta corrente, a tendência à 

reprimarização das exportações brasileiras e à redução do percentual da indústria dentro 

do PIB nacional. Isso favoreceu algumas frações específicas dentro do bloco no poder. 

Filgueiras (2012, p.36) apontou que “a partir do segundo governo Lula, começou a se 

conformar um novo arranjo entre o Estado e grandes grupos econômicos nacionais 

produtores-exportadores de commodities, que vem reafirmando e fortalecendo esse 

perfil produtivo exportador”. 

 

Desta maneira, a desindustrialização brasileira, como outra suposta novidade dos anos 

2000, não seria para esses autores um processo natural, ou próprio da dinâmica 

sistêmica. Para Oreiro (2011), esse processo é a consequência da implementação de 

políticas de cunho neoliberal desde os anos 1990 e somente pode ser compreendido a 

partir da análise dos fatores que corroboram a esse avanço. Filgueiras (2012) também 

concorda que a desindustrialização não é um processo natural. Em primeiro, haveria 

uma natureza estrutural nesse processo, como expressão da maneira particular como a 

economia brasileira tendeu a se inserir internacionalmente. Em segundo, as causas da 

desindustrialização, para Filgueiras (2012), seriam a existência de doença holandesa, a 

abertura comercial-financeira, a privatização, a sobrevalorização cambial e também 

como consequência da implementação das políticas neoliberais. Desindustrialização, 

acompanhada de reprimarização das exportações, seria uma particularidade da 

desindustrialização brasileira, visto que representa uma “transformação qualitativa na 

estrutura produtiva do país em direção a uma especialização na produção de bens de 

menor valor agregado” (FILGUEIRAS, 2012, p.825). 

 

É a partir dessa conjuntura que a literatura tem caracterizado a economia brasileira entre 

os anos de 1990 e 2010. Como uma particularidade histórica, a essência das 

transformações que ocorreram a partir do final dos anos 1980 foi a expressão do novo 

momento da luta de classes que se desenhava ali e que teve nos episódios das eleições 

presidenciais de 1989 a 2010, do processo de impeachment em 1992, da implementação 

do Plano Real em 1994 e das crises de 1990-1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001-2003 
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e 2008-2009, como os momentos decisivos para o confronto de classes, a partir das 

condições históricas criadas pela implementação do ideário neoliberal. O fato é que o 

capital não se reproduz na economia brasileira entre os anos de 1990 e 2010 como o 

fazia entre as décadas de 1940 e 1980. Por isso, se faz necessário discutir essa 

conjuntura mais detalhadamente, sob a luz da teoria de Jaime Osório, retornando aos 

objetivos centrais deste trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O NOVO PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO 

CAPITAL NO BRASIL 

 

Nos três primeiros capítulos, o objetivo foi o de apresentar a teoria de Jaime Osório a 

respeito do novo padrão de reprodução do capital na América Latina, ao entendê-la 

como uma atualização dos estudos sobre a dependência no subcontinente e a maneira 

como conceitualmente essas ideias brotam a partir da leitura de Osório dos escritos de 

Ruy Mauro Marini. A partir dessa análise, esta dissertação se propôs a tentativa de 

apresentar as principais ideias e teses a respeito da economia brasileira entre os anos de 

1990 e 2010, na busca de entender estas transformações estruturais que Jaime Osório 

chama a atenção para a América Latina. Essa foi a proposta do capítulo anterior, ao 

apresentar uma leitura bibliográfica sobre a economia brasileira desse período, a fim de 

entender os direcionamentos já apontados pela literatura e as principais ideias que 

direcionam o debate sobre o assunto.  

 

São dois os objetivos deste capítulo e trata-se de duas tarefas que estão entrelaçadas 

entre si. A primeira tarefa é fazer uma reflexão crítica do conceito de dependência na 

contemporaneidade, que na obra de Osório se apresenta em sua teoria do novo padrão 

exportador de especialização produtiva na América Latina. A segunda é pensar a 

economia brasileira (1990-2010) após ter sido caracterizada as transformações 

econômicas que ocorreram neste período, ao expor os elementos categoriais que 

explicam a constituição histórica de um novo padrão de reprodução do capital no Brasil 

após 1990.  Após a exposição feita nos três primeiros capítulos, muitas questões 

surgem, algumas de caráter metodológico, outras puramente conceituais. O objetivo 

aqui proposto é o de apresentar essas questões, visto que como se trata de elementos 

complexos da totalidade, chegar a respostas definitivas se torna um trabalho árduo e 

impossível diante da diversidade das ciências sociais, especialmente da Economia. 

 

A teoria de Jaime Osório é uma atualização dos estudos marxistas sobre a dependência 

na América Latina, ao mesmo tempo em que consegue ser uma leitura multidisciplinar 

da totalidade, sem perder o seu caráter marxista, o que fica evidente a partir do método 

utilizado pelo autor. Trata-se de uma tese lúcida sobre o capitalismo na periferia latino-

americana e sintetiza os principais argumentos e ideias presentes na produção crítica 

sobre a dependência na contemporaneidade. Osório resgatou conceitos clássicos, 
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absorveu novos conceitos que apareceram com o desenvolvimento capitalista e avançou 

na construção de um arcabouço teórico, que não somente deu novo vigor e continuidade 

a trajetória intelectual da Teoria Marxista da Dependência, como também criou um 

parâmetro para os estudos dessa realidade socioeconômica em particular. 

 

Está claro que Jaime Osório é um bom conhecedor da América Latina, de seus povos e 

da questão social que perpassa essas sociedades que são distintas. Sua teoria não nega 

essa diversidade ao generalizar determinados fenômenos e dinâmicas, pois se trata de 

um nível de abstração elevado, que consegue enxergar o subcontinente a partir de uma 

visão de totalidade. Mesmo com as diferenças entre os países da América Latina, Jaime 

Osório chama a atenção para uma orientação comum, que se instaurou historicamente 

como uma tendência para essas economias. Porém, isso nunca foi uma novidade, como 

foi tão fortemente apontado pela literatura. A novidade de Osório é construir uma teoria 

sólida capaz de explicar os novos fenômenos que se avolumaram junto com os já 

existentes e conseguir dar respostas para essas transformações. O problema se encontra 

nas tentativas de aplicar esse arcabouço teórico para cada uma das distintas economias 

nacionais, ou seja, trazer essa análise para um nível de abstração menor do que o 

utilizado originalmente por Osório. Este procedimento inevitavelmente levaria à ruptura 

com muitos dos pressupostos indicados pelo autor, o que não somente descaracterizaria 

a concepção teórica original, como deturparia os apontamentos feitos por Osório, visto 

que entender um país em particular e entender a América Latina como um todo são 

tarefas distintas, com objetivos diferentes, já que não se trata dos mesmos objetos de 

estudos. 

 

É um consenso afirmar que desde o final dos anos 1980, a economia brasileira passa por 

um momento histórico particular, o que coincide com o que Jaime Osório apontou como 

um novo padrão de reprodução do capital para as economias da América Latina e que 

foi exposto no capítulo anterior a partir da leitura de outros autores que buscaram 

entender a conjuntura brasileira entre 1990 e 2010. Em geral, trata-se de estudos sobre o 

neoliberalismo e os seus impactos locais, onde se faz necessário refletir acerca de alguns 

elementos dessa nova dinâmica. A consolidação da hegemonia neoliberal nos anos 1990 

não representou historicamente uma ruptura com as tendências que já se apresentavam 

anteriormente na economia brasileira. Inclusive não representou o surgimento de novos 

atores, visto que as transformações no seio do bloco no poder foram graduais e não a 
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expressão de rupturas drásticas. A centralidade da esfera financeira não foi um produto 

da liberalização da economia brasileira em si mesma, mas, sim, um produto histórico do 

processo de financeirização, que é próprio da metamorfose sistêmica, pois o seu 

primeiro desdobramento é a concentração e a centralização do capital, acompanhada de 

desnacionalização. 

  

No capítulo anterior foi possível identificar algumas teses interpretativas a respeito das 

transformações que ocorreram na economia brasileira entre os anos de 1990 e 2010. Em 

síntese, o ponto mais importante foi o entendimento de que o caráter singular do 

subdesenvolvimento na contemporaneidade é dado por novas formas de dependência e 

exploração da força de trabalho, em um momento específico da dinâmica do capitalismo 

em sua totalidade, só assim é possível entender as tendências do imperialismo. Por isso, 

o neoliberalismo não é um fim em si mesmo e a sua implementação possui certo 

sentido. 

  

Mesmo com a tendência de crescimento no período, a solução para o problema da 

dívida brasileira (como a grande questão dos anos 1980) se deu a partir do processo de 

financeirização, onde as reformas estruturais neoliberalizantes corresponderam à criação 

de condições históricas para um novo estágio da expansão do capital estrangeiro na 

economia brasileira, essencialmente de caráter especulativo. O que foi fortemente 

favorecido pela redução da inflação após 1995. Contudo, uma tese dominante aponta 

que a economia brasileira não cresceu nos anos 1990, visto que as políticas de 

orientação macroeconômica restritiva criaram obstáculos ao pleno crescimento, o que 

foi fortemente acirrado pela tendência de aumento de juros e impostos, da intensificação 

do processo de desregulamentação, de abertura econômica e privatização. Na verdade, 

indica que, se no início dos anos 1990, não havia um consenso do bloco no poder sobre 

a aplicabilidade do projeto neoliberal, a partir de 1995 esse programa já adquire um 

caráter hegemônico. 

  

Porém, na virada do século as consequências de médio prazo do modelo criaram uma 

conjuntura de crise econômica e política, onde o ano de 2002 é decisivamente a 

expressão. Diferentemente dos anos 1990, a década de 2000 foi caracterizada até 2008 

pelo forte dinamismo e crescimento econômico, mas a literatura aponta que o Brasil não 

se beneficiou do crescimento internacional no início da década, visto que a economia 
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ainda reproduzia o padrão exportador. Somente a partir de 2006 é que a bibliografia 

aceita que o mercado interno passou a ser um fator decisivo para entender a realização 

da produção nacional, como elemento dinamizador do crescimento. 

  

A ideia dominante é a de que nos anos 2000 se assistiu a consolidação do processo de 

financeirização da economia brasileira, o que refletiu na hegemonia do capital 

financeiro dentro do bloco no poder. A fase de crescimento seria explicada por 

elementos internos e externos. A tendência interna se pautou na queda gradual dos 

juros, pela expansão do crédito, pelas políticas assistencialistas e pela elevação do 

salário mínimo. De acordo com a literatura, esses elementos contribuíram para 

fortalecer o mercado interno, o que impulsionou o crescimento, mesmo nos anos da 

crise. A tendência externa se centrou na entrada de capitais estrangeiros e no aumento 

das exportações, ocasionadas pelo aumento do preço das commodities e do câmbio 

valorizado após 2003. Esse processo tem ocasionado desde então uma mudança 

conjuntural na composição da pauta exportadora brasileira, com o domínio de bens 

primários, dada por um impulso externo.  

  

Uma tese dominante tem afirmado que o crescimento brasileiro nos anos 2000 foi 

medíocre, se comparados com outros momentos da história econômica nacional, em 

virtude de equívocos de políticas econômicas, sendo estas de orientação neoliberal. 

Pode-se concluir que os anos 1990 e 2000 foram a comprovação da sobrevivência do 

neoliberalismo em conjunturas opostas e a maneira como historicamente essas políticas 

foram criando condições particulares, onde são reproduzidas e acirradas a dependência e 

as suas contradições. Embora se possa afirmar que é possível a estabilidade de preços, o 

retorno do investimento, a redução da extrema pobreza e a redução da vulnerabilidade 

externa nos marcos do capitalismo dependente sob a égide neoliberal. Os anos 2000 

foram a constatação histórica disso, mas como sabemos dependeu mais do que vontade 

política e uma conjuntura favorável, porque diz respeito a um contexto específico da 

luta de classes, além do que o suposto aperfeiçoamento do modelo neoliberal não levou 

a superar sua dinâmica macroeconômica instável. 

  

A literatura tem apontado que o PIB tendeu a crescer, mas a uma taxa menor se 

comparado com as médias mundiais e latino-americanas. A composição do PIB pela 

ótica da oferta apresentou um comportamento de crescimento do setor de serviços, com 
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queda correspondente do setor industrial e agropecuário. Embora os montantes 

agregados da agricultura, da indústria e dos serviços tenham crescido no período, o 

valor agregado pelo setor industrial como percentual do PIB tendeu a cair entre as duas 

décadas. Do ponto de vista da realização do PIB, o agregado consumo foi central para 

essa realização, o que comprovaria o potencial do mercado interno no período. Contudo, 

os autores têm apontado que o consumo das famílias tendeu a cair, enquanto o consumo 

do governo cresceu, na comparação entre as duas décadas. A formação bruta de capital 

também caiu na comparação entre as décadas e o saldo comercial foi de importância 

pequena para a realização do PIB entre 1990 e 2010. 

  

A respeito do comércio externo brasileiro, a literatura aponta que o crescimento das 

exportações, especialmente com o aumento do percentual de produção primária na pauta 

exportadora, se intensificou desde 2006. Por outro, as importações também cresceram, 

visto que o índice de abertura e os termos de troca tenderam a crescer entre as duas 

décadas. 

  

Se as reservas totais cresceram no período, a dívida externa total e o serviço dessa 

dívida também apresentou crescimento, mesmo que os autores apontem certa 

desaceleração em seus comportamentos em meados dos anos 2000. Por outro lado, a 

dívida pública tendeu a se reduzir e apresentou taxas de crescimento menores do que a 

dívida externa total da economia brasileira. Outra variável macroeconômica analisada 

pelos autores foi o comportamento da inflação, que foi controlada a partir de 1995, com 

a implementação do Plano Real. Também a carga tributária foi outra variável analisada, 

que exemplifica bastante o sentido das políticas neoliberais, visto que a tendência foi de 

crescimento dos impostos na comparação entre as décadas. 

  

Ao analisar o mercado de trabalho, a literatura compreende que, como proporção do 

emprego total, o emprego nos serviços e na indústria tendeu a crescer no período, com a 

redução dessa variável na agricultura. Se por um lado, se assistiu ao aumento do 

desemprego, por outro, o emprego informal tendeu a se reduzir. Baseado nos autores, se 

pode afirmar que para o período, a produtividade do trabalho e do capital cresceu, mas 

as remunerações médias do trabalho tenderam a se reduzir entre os anos de 1998 e 2003, 

mesmo com a tendência de crescimento do salário mínimo e do aumento do valor médio 

real da renda domiciliar per capita, acompanhado da queda do índice de Gini no 
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período. Por outro lado, mesmo apresentando um movimento cíclico, a taxa de lucro da 

economia brasileira tendeu a crescer no período. 

  

Ao compreender a particularidade da acumulação capitalista na economia brasileira, 

dizer que a desnacionalização começou com as privatizações a partir dos anos 1980 

prima pelo absurdo. Essas privatizações foram a expressão da transferência de 

patrimônio do Estado para o capital (seja nacional ou estrangeiro), e somente neste 

sentido representam um processo de desnacionalização. A economia dependente possui, 

em si, uma essência desnacionalizada. As exportações de capitais do centro para a 

periferia durante todo o século XX criou uma indústria periférica, que nunca foi 

nacional em sua totalidade, porque o ciclo de capital em uma economia dependente se 

inicia com a absorção de capital estrangeiro, que passa a dar uma dinâmica particular a 

esse ciclo. O que as privatizações contribuíram para tal foi no sentido de acelerar esse 

processo, porque a tendência a longo prazo para a economia dependente é a 

desnacionalização, devido a sua inserção desfavorecida e por estarem agindo ali forças 

de superexploração, visto que a desnacionalização representa um dos sentidos da 

dependência. 

 

O neoliberalismo como uma resposta do capital a sua própria crise (como apontado por 

Marcelo Carcanholo) é uma definição mais satisfatória do que entendê-lo como uma 

nova etapa do capitalismo, visto que o neoliberalismo representa historicamente o 

amadurecimento das categorias fundantes do imperialismo, como a fase de maturidade 

do modo de produção, acrescido de novos fenômenos e elementos históricos, pois se 

instaurou a partir de um quadro constituído pela crise estrutural iniciada desde os anos 

1970. Embora seja consenso de que o neoliberalismo, como uma política orientada, 

represente mudanças drásticas na relação capital-trabalho, essas políticas são distintas 

entre os diferentes países, tanto em suas diretrizes, como em seus objetivos. O 

neoliberalismo na América Latina e no Leste Europeu possuiu um sentido histórico, 

muito distinto do que o que se passou na Inglaterra ou nos EUA. 

  

Na América Latina, o sentido do neoliberalismo não foi o de recuperar a taxa de 

crescimento dessas economias, mas sim o de contribuir para a expansão do capital 

estrangeiro nesses países, visto que desnacionalização de algumas economias está 

relacionada com o avanço da acumulação capitalista em outras e a implementação 
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forçada de políticas neoliberais foi apenas o segundo momento da retomada da 

hegemonia estadunidense em suas regiões de influência, após a elevação de suas taxas 

de juros no final dos anos 1970, já que o neoliberalismo acirrou as relações de 

dominação e subordinação do centro com relação a periferia. Disso deriva o caráter 

autoritário do neoliberalismo, porque representa um controle social em prol da elevação 

da taxa de lucratividade desses capitais centrais. 

  

Desta maneira, políticas específicas criariam as condições para o surgimento de um 

novo padrão de reprodução do capital no subcontinente. Neste sentido, mais importante 

do que a expansão da agroexportação é a conjuntura de financeirização criada pela crise 

da dívida externa, como o motor de uma nova etapa de desenvolvimento capitalista na 

América Latina. Isso é muito claro no caso brasileiro. A financeirização da dívida, 

acompanhada de políticas pró mercado financeiro, ao mesmo tempo guiada pelo 

processo de concentração e centralização do capital bancário brasileiro, que foi acirrado 

pelas privatizações dos bancos públicos nos anos 1980 e 1990, se instaura como o 

elemento principal e aquele que impõe uma orientação que representa uma ruptura com 

os parâmetros anteriores nas quais o capital se reproduzia, visto que se há um 

antagonismo (o que não se acredita), este se expressaria entre as esferas produtiva e 

financeira, e não entre agroexportação e indústria. 

  

O que cria as condições históricas para a constituição de um padrão de reprodução do 

capital é a conjuntura da luta de classes, posto que se trata de um parâmetro que se 

expressa nos desdobramentos internos de uma economia nacional. Mesmo que 

teoricamente possa haver uma série de características comuns entre todos os países da 

América Latina, devido a particularidade da luta de classes no interior de cada um deles, 

cada economia nacional apresenta um padrão de reprodução do capital que lhe é próprio 

e a inserção desses países no mercado internacional não se dá de forma coletiva, mas 

sim individual, como também coexistem diferentes graus de subordinação e integração a 

acumulação de capital central. 

  

Desta maneira, um padrão generalizado para a América Latina pressupõe um nível de 

abstração e uma abordagem metodológica capaz de captar a essência dessas relações. 

Por isso, a centralidade do conceito de superexploração do trabalho, pois ao se 

desmascarar as condições de dependência e de subordinação dessas economias, traz-se à 
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tona o tipo específico dessa formação histórica. Porém, superexploração é um processo 

histórico; sem a compreensão das transformações que ocorreram na superexploração, 

vista como uma estrutura, não é possível entender as condições socioeconômicas que 

indicaram a superação de um padrão anterior e o surgimento de um padrão novo. 

  

A implementação de um novo padrão de reprodução do capital também é um processo 

histórico e os seus termômetros são as disputas internas dentro do bloco no poder e a 

conjuntura da luta de classes. Logo, a condição histórica para a implementação e 

consolidação de um padrão novo é dada pela hegemonia de um modelo particular de 

desenvolvimento. Um modelo como este é definido a partir da luta pela hegemonia 

dentro do bloco no poder, aplicado pela fração do capital que, em uma conjuntura 

determinada, se afirma como dominante. Um padrão de reprodução é produto das 

transformações históricas oriundas do avanço de algum modelo em específico, como 

uma etapa necessária, onde não somente expressa uma transição sem rupturas (como 

uma condição da manutenção do poder burguês), como também é um estado em 

devenir, onde o novo padrão vai se desenvolvendo e consolidando sua hegemonia. 

 

É isso que a literatura tem chamado a atenção para as transformações na economia 

brasileira entre os anos de 1990 e 2010, porque desde a posse de Collor até o final do 

segundo governo Lula, um modelo específico de desenvolvimento passou a ser 

implementado no Brasil, baseado especialmente na expansão do mercado financeiro 

local, como a expressão do avanço definitivo do neoliberalismo sobre a economia 

dependente. 

  

Assim, a abertura econômica, em todos os seus níveis, não é a consequência do novo 

padrão, mas a condição para o tipo específico de padrão de reprodução que se iniciou a 

partir de 1990 no Brasil. Além do que, esse próprio conceito também expressa um 

processo histórico, visto que o sucesso da abertura depende da existência de uma 

conjuntura favorável ao fluxo de capital no mercado internacional, o que não 

corresponde apenas a uma questão de derrubar leis protecionistas. Por outro lado, a 

compreensão dos impactos sofridos pela indústria nacional, com a elevação da 

concorrência internamente em virtude do processo de abertura econômica, se 

configurou apenas como uma das faces da moeda, visto a tendência que se constituiu a 

partir dos anos 1980, que apontava para uma mudança na orientação da produção 
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industrial brasileira. Em vez de voltada para a exportação, essa produção passou a ser 

cada vez mais absorvida pelo mercado interno, especialmente a partir da estabilização 

dos preços em 1994, porque essa indústria já não tinha condições de sobreviver à 

concorrência no mercado internacional já desde o final dos anos 1970. A intensificação 

da concorrência internamente após 1990 é o segundo momento dessa crise na indústria, 

agora tendo o seu mercado interno aberto à produção externa.  

  

Partindo de uma economia extremamente monopolizada, com o predomínio do capital 

estrangeiro e fundada na superexploração da força de trabalho, se criaram os obstáculos 

históricos que desfavoreceram o avanço tecnológico interno. Isto explica os elementos 

que ainda mantêm o atraso da economia brasileira, onde a crise inflacionária que se 

findou em 1994 foi apenas uma expressão, visto que uma parte do empresariado ganhou 

com a inflação, pois essa conjuntura também produziu concentração de renda. O atraso 

da indústria brasileira é uma questão ideológica, já que esta se pauta na superexploração 

e não há nenhum antagonismo entre os industriais brasileiros e o ideário neoliberal. 

  

A fração do capital composta pelos industriais brasileiros foram os grandes defensores 

do neoliberalismo ainda nos anos 1990, especialmente ao criticar a organização e os 

gastos do Estado, as iniciativas produtivas de caráter público, as leis protecionistas, o 

favorecimento de alguns setores, a carga tributária e as leis trabalhistas, dentre outras 

críticas. Nos últimos quarenta anos, o empresariado brasileiro tem defendido 

abertamente o ideário neoliberal, embora algumas frações tenham sido desfavorecidas 

com a implementação dessas políticas a partir dos anos 1990.  

  

Enquanto muitos intelectuais se dedicaram às transformações ocorridas na indústria 

brasileira, as atividades primárias acabaram ficando fora de muitas análises importantes 

sobre a economia nacional desde o final da 2ª Guerra. Não somente foram vistas como a 

expressão do atraso, mas também como um obstáculo às mudanças e ao novo. Pode-se 

afirmar que desde os anos 1970, a crescimento da produtividade nessas atividades, 

especialmente da agricultura tropical brasileira, criou um setor competitivo em nível 

internacional, em alguns sentidos com raros competidores a altura. Isso se deve a 

particularidade do território e dos investimentos públicos e privados em ciência e 

tecnologia aplicada ao campo tropical ao largo de quatro décadas. 
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Nos anos 1990, especialmente com o Plano Real, o estímulo às importações foi um 

elemento central para a consolidação do novo plano de estabilização, mas as 

exportações no longo prazo seriam necessárias para a formação de reservas que eram 

imprescindíveis para tal objetivo. Porém, parece que os impactos negativos dessa 

política se deu somente com a indústria brasileira, porque a agroexportação renasceu em 

novos patamares no período 1990-2010, porque é a expressão de um novo setor 

primário, constituído a partir do processo histórico de concentração e centralização de 

capital na agricultura brasileira, no movimento generalizado de monopolização da terra, 

do avanço do capital estrangeiro nessas atividades, na criação de tecnologia 

internamente, mas também na absorção de tecnologia estrangeira. 

  

Trata-se de uma agricultura imperialista, específica a fase imperialista do modo de 

produção capitalista e da etapa subimperialista da economia dependente brasileira, 

quando esta atinge a era dos monopólios. O aumento dos preços das commodities nos 

anos 2000 não pode ser explicado pelo lado da oferta, visto que a expansão do capital na 

agroexportação tendeu ao aumento da produtividade, acompanhado da expansão das 

áreas produtivas, o que acarretaria a uma tendência oposta, expressa na queda dos 

preços das commodities. Esse fenômeno dos anos 1980 e 1990 foi decisivo para manter 

o padrão de consumo nos países centrais, mesmo com a tendência à estagnação e 

desemprego, o que muitos marxistas compreenderam como os reflexos da crise 

estrutural do pós anos 1970. 

  

Nos anos 2000, muitos fatores contribuíram para o aumento do preço da produção 

agroexportada do Brasil. O surgimento de novos atores (em virtude da demanda de 

novos centros industriais na periferia), o aumento da renda, a crise alimentícia, a 

inflação internacional existente no período, ao comportamento do dólar, a tendência de 

manutenção de um nível de taxas de juros globais, etc. Estes e outros fatores 

favoreceram o crescimento da lucratividade desse setor. Mas o ponto principal é 

entender que se a demanda internacional cresceu durante o período, pelo lado da oferta 

a economia brasileira conseguiu responder a essa procura externa. Isso somente foi 

possível após quatro décadas de desenvolvimento no setor, como a expressão do 

processo histórico de mecanização dessa agricultura tropical. 

  

As migrações sazonais de trabalhadores rurais, a existência de casos de trabalho análogo 
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ao escravo, o tipo específico de jornada laboral, a terceirização, o êxodo rural e os 

conflitos no campo são os elementos que comprovam o grau de exploração da força de 

trabalho presente nesse setor, sendo essa exploração que explica a lucratividade do 

agronegócio. É por isso que mesmo em períodos caracterizados por baixos preços 

internacionais, o setor continuou apresentando taxas de crescimento. O aumento do 

preço das commodities não poderia explicar essa lucratividade por si mesma, visto que 

não explica a estrutura da agricultura mundial contemporânea. 

  

A agroexportação nos últimos trinta anos é a expressão da conjuntura de dependência da 

economia brasileira, porque na contemporaneidade ela reproduz com mais força as 

relações de superexploração da força de trabalho. Historicamente, a superexploração é 

um parâmetro específico para a produção periférica voltada para fora, porque nela está o 

sentido da economia brasileira no capitalismo internacional. Por um lado, atualmente os 

lugares próprios à agricultura no mundo são poucos e tendem a se reduzir no longo 

prazo (como apontam os estudos oficiais sobre a questão ambiental). Portanto, pode-se 

afirmar que a escassez de áreas férteis no mundo está relacionada com o sentido da 

produção em escala nos moldes capitalistas e os seus impactos no meio ambiente, com 

as transformações naturais do próprio ecossistema em nível global e do aumento 

populacional acelerado. Esse processo tem se acompanhado de uma crise alimentaria 

em todo o mundo, pois produzir comida ou matérias-primas se tornou muito caro e 

difícil em muitas regiões. 

  

Por isso, é interessante para o imperialismo o controle das regiões agroexportadoras do 

mundo, visto a centralidade dessa produção para a dinâmica do capitalismo em seu 

conjunto. Ao mesmo tempo em que seu controle corresponde a tendência à redução dos 

preços dessa produção, o que se expressa em uma disposição a redução do valor da 

força de trabalho nos setores agroexportadores, acompanhada do processo de elevação 

de sua produtividade no longo prazo.  

 

Por outro lado, ao se teorizar sobre a agroexportação brasileira contemporânea, a 

questão do atraso nacional reaparece. Definitivamente, o atraso brasileiro não está no 

agronegócio, visto o seu sentido, sua produtividade, inserção internacional e 

acumulação. Para muitos autores, esse atraso seria o produto de uma nova 

especialização produtiva, que é um conceito muito mais amplo, visto que supera a mera 
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oposição indústria e agronegócio, já que essa contradição foi totalmente superada pela 

consolidação da industrialização brasileira. 

  

A indústria brasileira conseguiu cumprir seu papel histórico como dinamizadora do 

avanço tecnológico e do desenvolvimento dos fatores de produção da economia como 

um todo, pois o crescimento da produtividade se espalhou para os outros setores, onde a 

agricultura foi somente uma expressão. A partir de uma leitura da totalidade, é óbvio 

que o desenvolvimento na agricultura nunca poderia estar desligado da consolidação da 

indústria no Brasil, visto que a indústria não rompeu com a agroexportação, nem com as 

relações particulares a uma estrutura constituída a partir do campo.  

  

A indústria periférica não rompeu com essa estrutura, porque ela absorveu a agricultura 

tropical. É o que fica claro com o processo histórico de mecanização dessa produção, 

visto que a agricultura foi originalmente a condição histórica para a indústria brasileira, 

porque não se pode negar suas origens, visto que a indústria periférica não surgiu do 

nada, muito menos em um território sem uma ocupação econômica. Antes do processo 

de industrialização, a economia brasileira já estava inserida no mercado internacional e 

já reproduzia relações especificamente capitalistas. Pode-se afirmar que a agricultura 

tropical contemporânea é a expressão de uma agricultura imperialista, de caráter 

particular e fundada em uma estrutura arcaica no nível das relações, mas que durante 

quatro décadas passou por um processo histórico de mecanização, onde sua estrutura foi 

constituída a partir de relações definidas pelo processo de monopolização. 

  

Diante dessa conjuntura, a reprimarização das exportações é um produto histórico desse 

processo. No período 1990-2010, as exportações se constituíram como uma prioridade 

para a manutenção de um modelo particular de desenvolvimento, mas que não poderia 

ser atingida com a produção industrial, visto a insuficiência da indústria brasileira em 

sua competitividade internacional, o que não era um problema para o setor 

agroexportador (pelos motivos já citados), em virtude do aumento da sua produtividade, 

um processo que se intensificou com a elevação da demanda externa por commodities 

nos anos 2000.  

 

Talvez a reprimarização das exportações brasileiras seja um termômetro para se 

entender as transformações estruturais em que esta economia tem passado. Mas é 
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insuficiente se for o único argumento ou tentativa de comprovação, visto que se há uma 

crise na indústria, ela não se relaciona com a agroexportação, não há antagonismo entre 

as duas, já que a conjuntura criada pela implementação de políticas neoliberais também 

não favorece à produção primária, uma vez que sua inserção internacional depende 

muito de suas características próprias. Na verdade, se pode afirmar que desde a crise 

agrícola brasileira da primeira metade dos anos 1970, a agropecuária brasileira passou a 

receber uma atenção especial por parte do Estado, visto que essas crises foram o 

resultado de uma interpretação neoclássica sobre o mercado agrícola que se mostrou 

desastrosa. 

  

Como também o conceito usual de desindustrialização possui seus limites na tentativa 

de explicar as transformações recentes na indústria, porque não explica ou não aponta as 

tendências históricas apresentadas pela economia brasileira, buscando na 

agroexportação e nos serviços a culpabilidade pela crise na indústria. Contudo, não se 

pode afirmar a partir da literatura que há uma crise na indústria brasileira, mas, se 

houver, essa crise obviamente teria um caráter estrutural, onde esses fenômenos, tendo 

como exemplo a queda da taxa de lucro, se espelham como tendências no longo prazo, e 

somente a manutenção da taxa de câmbio valorizada não poderia causar tal efeito. 

Desindustrialização na periferia não é igual ao mesmo processo nas economias centrais. 

Trata-se de um processo histórico que é produto do movimento dinâmico de 

concentração e centralização do capital e de sua subordinação ao capital especulativo 

parasitário, visto que a desindustrialização periférica seria o produto da financeirização 

dessas economias dependentes. 

  

Após esse questionamento, afirmar que a economia brasileira sofre de doença holandesa 

é muito precipitado. Já foram discutidas as limitações deste conceito, porém uma última 

reflexão se faz necessária. Doença holandesa seria um fenômeno de longo prazo e não é 

baseado em especulações, mas sim em evidências. Esse conceito não tem um poder 

explicativo satisfatório, porque o fenômeno é muito mais complexo do que a sua 

definição tenta abarcar, especialmente porque se tratam de relações que se apresentam 

como tendências e não seguem padrões comuns. É impossível entender a dinâmica 

recente sem a compreensão das transformações ocorridas no interior da economia 

dependente devido o avanço do capital estrangeiro, o que favoreceu sua expansão e o 

aumento da produtividade e lucratividade nos setores não industriais. 
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A respeito das transformações históricas no bloco no poder no Brasil, há de ficar claro 

que com o fim da ditadura apareceram novos atores políticos importantíssimos, no 

sentido de que se criou a partir dos anos 1980 uma conjuntura distinta da anterior, 

especialmente com a participação da sociedade civil e da formação do grande poder 

paralelo da mídia, que até então estava sob o controle dos militares, através de 

financiamento e censura. Contudo, em virtude da transição sem rupturas, a estrutura 

política em sua essência não se modificou com o surgimento das forças democráticas, 

visto que estas reproduzem novas formas de autoritarismo e repressão. 

  

A mudança política foi a expressão da consolidação política-eleitoral da esquerda, do 

centro e do centro-esquerda, pois a direita brasileira, que há muito já estava no poder 

durante o período ditatorial, manteve sua posição política decisiva. Pode-se afirmar que 

essas mudanças foram uma expressão de fenômenos que ocorreram somente na 

estrutura partidária, o bloco no poder se manteve mais imune a essas mudanças no 

limiar dos anos 1990. As principais transformações no bloco foram a ascensão 

hegemônica do capital financeiro e bancário, o fortalecimento do agronegócio (como já 

foi discutido), ao comércio (especialmente a partir de 1994) e a construção civil (que se 

encontrava em crise desde o período desenvolvimentista da ditadura militar).  

  

Por outro lado, se consolidou uma tendência que aponta para o crescimento do poder 

relacionado a grupos religiosos, ao narcotráfico e à grande mídia. Porque os maiores 

beneficiados com a ideologia imposta pelo bloco no poder na conjuntura dos anos 1990 

e 2000 foram: o capital bancário (no sentido mais amplo), o latifúndio e a 

agroexportação, o extrativismo mineral, as construtoras, os serviços (especialmente o 

poder midiático, as telecomunicações e os serviços privados de educação e saúde), etc. 

O ponto principal é entender que o capital industrial sempre esteve presente no bloco no 

poder e se manteve no período em questão. Mas o que chama a atenção dos intelectuais 

é a constatação de que a indústria seria a maior prejudicada com a conjuntura criada 

com a implementação das políticas neoliberais, tão fortemente defendidas pelos 

industriais e patrões brasileiros. 

  

Bloco no poder é um conceito importante para a compreensão das transformações 

ocorridas no seio da burguesia interna e no poder exercido por esta, porque sua 

definição pressupõe que o bloco também passa por um processo histórico de 
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transformação no longo prazo, porque isto expressa um momento específico do 

desenvolvimento sistêmico. No caso brasileiro, o bloco no poder se modificou a partir 

da tendência à abertura econômica e às privatizações, o que corresponderam a um 

impulso ao avanço do capital estrangeiro. 

  

Contudo, a maior expressão da hegemonia do bloco se apresenta nos processos 

eleitorais, onde os apoios políticos constroem uma mentalidade política específica, que 

neste caso em particular se reflete como o domínio do capital financeiro e de sua 

ideologia neoliberal, o que imprime na luta de classes um caráter singular, pois o 

transformismo político-ideológico não partiu dos partidos em si mesmos. Esse processo 

histórico representa uma mudança ideológica dentro do bloco no poder, visto que é este 

que impõe ao Estado um determinado projeto de classe, de caráter ideológico, mas que 

se expressa como uma mão única, visto que o autoritarismo é a condição para a 

implementação de qualquer projeto de classe. O elemento central é a compreensão de 

que o poder burguês se dá a partir do bloco no poder, que nunca foi e, nos moldes do 

capitalismo periférico, nunca será compartilhado com a classe trabalhadora, pois os 

novos atores políticos-históricos necessariamente têm consolidado e reproduzido o 

ideário burguês. 

  

Para se compreender o bloco e as suas mudanças internas ao longo da evolução do 

capitalismo no Brasil (já que são coisas inseparáveis), há de entender o caráter 

específico do empresariado interno e a maneira como esta classe se metamorfoseou, nas 

condições estabelecidas pela dependência e pela superexploração da força de trabalho, 

nas relações específicas mantidas por esse empresariado com o Estado, a forma 

histórica de disputa entre os capitais internamente na economia brasileira e as suas 

relações com o capital estrangeiro, visto que as transformações históricas no bloco no 

poder são a expressão das transformações ocorridas na estrutura dependente, o que 

comprovaria o surgimento de novas formas de dependência econômica. 

  

Sem dúvidas se pode afirmar que a década de 1990 encarnou os anos gloriosos do 

capital financeiro e da hegemonia ideológica do neoliberalismo no Brasil decisivamente 

a partir do Plano Real, visto que não se tratava somente de um plano de estabilização, 

uma vez que este apresentava objetivos mais amplos e estruturais, onde o mercado 

possuía uma centralidade. Assistiu-se às tentativas de naturalização do neoliberalismo 
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como um aparato teórico, político e ideológico. Contudo, na virada do século, as críticas 

ao modelo tomaram uma dimensão inédita, o que levou à vitória de Lula em 2002 e ao 

surgimento das ideias neodesenvolvimentistas dos anos 2000. Mas o que precisa ficar 

claro é que na década de 2000 o neoliberalismo se consolidou, o que ficou explícito 

pelas políticas macroeconômicas e pelas noções resgatadas pelas novas propostas de 

desenvolvimento, que não romperam com o neoliberalismo. 

  

Com o neoliberalismo no Brasil se intensificou o processo de financeirização da 

economia, possibilitado pela dinâmica de concentração e centralização já em marcha, 

com a centralidade na dívida brasileira e no domínio do capital financeiro, favorecido 

pelas privatizações e abertura. Esse processo se intensificou em dois momentos, com a 

implementação do Plano Real e com as políticas de expansão de crédito nos anos 2000, 

mas se expressam como a transformação histórica na estrutura da economia brasileira, 

pois entre 1990 e 2010 foram apresentadas as duas faces do neoliberalismo: duas faces 

das mesmas políticas em conjunturas distintas. Nas crises se assiste a um acirramento 

das contradições, enquanto nos períodos de crescimento essas taxas não são 

satisfatórias, visto que, indiferentemente da conjuntura, o padrão de crescimento da 

economia brasileira se apresenta com a dinâmica stop and go. 

  

A economia brasileira do período 1990 a 2010 foi o produto histórico das 

transformações em curso desde os anos 1970, tanto em nível internacional, como 

internamente, visto que a dinâmica apresentada no período em questão é um 

desdobramento do processo histórico de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista no território brasileiro. A partir de uma visão de totalidade, se pode afirmar 

que a estrutura na qual o capital se reproduzia internamente tendeu a modificações, 

especialmente com a abertura econômica, com as privatizações e com o impulso dado 

ao processo de financeirização dessa economia. Analisando somente este recorte 

temporal, não se pode afirmar que o capital passou a se reproduzir a partir de 

parâmetros novos. Porém, se pode dizer que houve elementos que comprovam uma 

tendência no longo prazo de transformações estruturais no padrão de reprodução do 

capital no Brasil. Essa constatação em nenhum sentido descaracteriza ou invalida a 

teoria do novo padrão de reprodução do capital na América Latina de Jaime Osório, 

pois esta teoria fornece elementos que são indispensáveis para a compreensão do 

capitalismo contemporâneo na particularidade das economias dependentes do 
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subcontinente.  

 

Uma das grandes lacunas da TMD foi a ausência de uma teorização sobre o conceito de 

capital financeiro (ou qualquer outro nome que dê a essa relação sócio histórica em 

específico). Esses autores aceitaram a definição de Lênin, porém ela não dá uma 

explicação satisfatória, visto que os novos fenômenos relacionados ao processo de 

amadurecimento do modo de produção necessitam ser analisados a partir da concepção 

de um processo histórico e determinado pela luta de classes. Neste sentido, um 

complemento à teoria de Jaime Osório e à TMD é a tese a respeito do capital 

especulativo parasitário, como encontrada nos estudos de Carcanholo, Sabadini e 

Nakatani. 

 

Ao desenvolveram suas concepções sobre o capital fictício, baseadas na tradição 

marxista, Carcanholo e Sabadini (2009) o entenderam como o elemento-chave para se 

entender a particularidade do que seria a nova etapa do capitalismo mundial, onde este 

teria o caráter dominante e imperativo, mas também contraditório, por engendrar dentro 

si a relação dialética entre o real e o fictício, visto que o capital especulativo parasitário 

se traduz como a forma na qual o capital fictício se apresentaria historicamente nesta 

nova fase, o que se faz necessário distinguir entre “(…) o capital a juros, que financia a 

produção ou a circulação, e o capital fictício. São coisas totalmente diversas, ainda que 

o segundo nasça como consequência do primeiro” (CARCANHOLO; SABADINI, 

2009, p.42). 

 

Nesta abordagem, o conceito de capital fictício seria representado por um direito a uma 

remuneração futura, como um título negociável que permite este tipo de remuneração e 

que se baseia em um certo grau de generalização do conceito do capital a juros, porque 

se expressa como uma ilusão social, como se constituísse uma valorização autônoma, 

que na verdade “a razão está no fato de que por detrás dele não existe nenhuma 

substância real (…)”  (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.43). Como produto do 

desenvolvimento e das transformações no crédito e no novo papel dos bancos no modo 

de produção capitalista, ao passo que o capital a juros se constitui como decisivo para o 

processo de acumulação sistêmica, a forma mistificadora desse capital corresponde ao 

acirramento da sua dinâmica complexa e supostamente desmaterializada 

(CARCANHOLO; SABADINI, 2009). 
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Desta maneira, seriam dois os tipos de capitais fictícios (CARCANHOLO; SABADINI, 

2009). O primeiro seria um produto do capital a juros, com o desenvolvimento do 

sistema de crédito e a maneira decisiva como ele financia e impulsiona a acumulação de 

capital, ou seja, seria um “(…) tipo de capital fictício constituído por ações com valor 

igual ao do patrimônio real das empresas produtivas (...)” (CARCANHOLO; 

SABADINI, 2009, p.44). O segundo tipo é especificamente um produto histórico do 

caráter especulativo do sistema capitalista, onde “(…) o valor delas [das ações] se move 

muitas vezes de maneira independente do valor do patrimônio das empresas” 

(CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.44). 

 

O ponto central é entender que o capital fictício, visto em sua totalidade, não possui 

correspondência com a materialidade e não pode financiar a acumulação real, mas, do 

ponto de vista individual e isolado, o capital fictício é real, “(…) tem alcançado 

predomínio sobre o capital substantivo e essa é a própria marca da etapa mencionada” 

(CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.47), que os autores chamaram de capitalismo 

especulativo parasitário.  

 

Desta maneira, o lucro gerado pelo capital fictício foi chamado de lucros fictícios por 

esses autores, que representam transferências de valor bem diferentes dos movimentos 

especulativos convencionais, já que o capital fictício não seria somente “(…) a simples 

acumulação de diretos de apropriação de mais-valia no futuro” (CARCANHOLO; 

SABADINI, 2009, p.57) e haveria uma relação positiva entre o aumento do capital 

fictício e dos lucros fictícios, em virtude de que “enquanto o capital a juros está limitado 

pelo volume disponível do excedente, o capital fictício não possui esse limite” 

(CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.53). 

 

Portanto, para Carcanholo e Sabadini (2009), seria de extrema importância compreender 

como historicamente está se dando a geração desses lucros fictícios, pois esse 

desenvolvimento específico e localizado é fundamental para entender o processo de 

financeirização na qual passa a economia capitalista na conteporaneidade, visto a partir 

de sua totalidade e como uma etapa especulativa em particular. Por outro lado, esse 

crescimento dos lucros fictícios nos últimos cinquenta anos não poderia ser o único 

elemento dinâmico dessa etapa, pois “a lógica capitalista seria totalmente absurda se 
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estivesse simplesmente sustentada, e por tanto tempo, pelo simples crescimento dos 

lucros fictícios” (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.58). 

 

Na obra de Reinaldo Carcanholo está bem explícito que esta nova etapa do capitalismo, 

iniciada a partir das transformações que se deram a partir dos anos 1970, trata-se de um 

momento da acumulação sistêmica bem diferente da conjuntura do pós-guerra, porque 

seria marcada pela implementação de políticas neoliberais, que corresponderam a uma 

forte ofensiva do capital ao trabalho, acompanhado do processo histórico de expansão 

sistêmica, pautada na revolução tecnológica, na retomada hegemônica dos EUA e no 

processo de financeirização mundializada, o que correspondeu a uma certa recuperação 

das taxas de lucro de curto prazo. 

  

Assim, Carcanholo e Nakatani entenderam que o capital especulativo parasitário é, por 

definição, o capital fictício em sua etapa superior de desenvolvimento, como expressão 

do capitalismo contemporâneo, que no seu mais alto grau de maturidade é tomado por 

uma lógica especulativa, o que também é a expressão da sua própria negação, pois “es 

justamente esta dialéctica fictício/real la que nos indica la relevancia de la 

contradicción entre la producción y la apropriación del excedente-valor” 

(CARCANHOLO; NAKATANI, 2007, p.2). Desta maneira, para esses autores, a 

gênese dessa nova etapa de desenvolvimento do sistema capitalista se daria devido a 

própria dinâmica do modo de produção capitalista maduro, onde se criam as condições 

que permitem historicamente uma suposta tendência a queda da taxa de lucro, que 

caracterizou o capitalismo do pós anos 1970, que foi justamente a não retomada dos 

níveis de acumulação de capital do período posterior a Segunda Guerra Mundial.  

  

Por um lado, trata-se de um processo particular de internacionalização do capital no 

final do século XX, já que “globalización es un eufemismo para denominar esta etapa” 

(CARCANHOLO; NAKATANI, 2007, p.4), que por seu caráter histórico já pressupõe 

essa tal internacionalização/mundialização. Por outro lado, o lucro fictício como um 

elemento contra-tendencial à queda da taxa de lucro, não resulta diretamente da 

exploração da força de trabalho, isso em virtude de sua própria essência contraditória, 

visto que mesmo não sendo produto desse processo, a sua valorização pressupõe a 

criação de valor por parte do trabalho, o que acirrou ainda mais as contradições entre o 

capital e o trabalho, visto a necessidade de remunerar tais capitais fictícios, em um 
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momento que eles são a força socioeconômica dominante. 

 

Faz-se necessário entender que tanto a lógica financeira e a produtiva convivem juntas 

e, com o processo de financeirização das empresas produtivas, essa dinâmica tendeu a 

se consolidar, mas “na medida em que a órbita financeira ganha relativa autonomia 

tanto da órbita produtiva, quanto da circulação e, mais do que isso, passa a dominá-las, 

os valores expressos nessa órbita não guardam mais relação direta com a mais-valia 

produzida” (MANZANO, 2009, p.152), mas é esta que ainda determina a remuneração 

do capital fictício, em virtude do fato de que o mercado financeiro distribui a mais-valia 

produzida pelo setor produtivo global através do instrumento da dívida pública, da 

maior participação dos fundos institucionais, do processo de financeirização das 

empresas produtivas e da tendência de maior participação no mercado financeiro de 

trabalhadores com certos níveis de renda (MANZANO, 2009), o que não significa que a 

causa que originou esse processo histórico seja necessariamente compreendida como 

uma questão de desregulamentação, já que “a dicotomia regulação-desregulação 

escamoteia o verdadeiro caráter e as raízes das crises cíclicas do capital” (MANZANO, 

2009:157), pois a desregulamentação foi uma exigência da financeirização, não sua 

causa (MANZANO, 2009).  

 

Por isso, a crise contemporânea é uma expressão dessa nova etapa, dominada pelo 

capital fictício, visto que é a sua particular forma de apropriação de valor, que se 

generalizou nos últimos cinquenta anos, o ingrediente necessário que acirrou as 

condições que levam as crises, já que nestes momentos “(…) as contradições entre a 

produção social e a apropriação privada da riqueza ficam mais visíveis” (MANZANO, 

2009, p.159). 

  

Para Eleutério Prado (2014, p.21), “(…) não se pode opor simplesmente o capital 

financeiro ao capital industrial como se fossem dois subsistemas distintos (...)”, ou 

como dois regimes de acumulação com dinâmicas opostas, a partir da impressão de que 

há uma relação de exterioridade entre ambos os capitais, visto que não se encontram 

isolados e são componentes necessários de um mesmo processo de reprodução do 

capital no modo de produção capitalista na contemporaneidade. Desta maneira, Prado 

(2014, p.27) define financeirização como “(…) antes numa mudança global no modo de 

competição dos capitais do que numa mudança na relação de poder entre o capital 
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financeiro e o capital industrial”, pois a financeirização não é uma anomalia do sistema, 

ou uma enfermidade terminal causada por elementos externos que levaria o corpo à 

morte. Trata-se de uma etapa específica da acumulação de capital em seu processo 

histórico de mais alto grau de desenvolvimento. 

 

O seu resgate de conceitos e categorias marxistas possibilitou a Osório a construção de 

um arcabouço teórico-metodológico, fortemente consolidado e coerente, capaz de 

permitir um poder de explicação dos fenômenos específicos às formações econômicas 

dependentes e apontar caminhos para a superação, não das contradições, mas sim do 

capitalismo. Este é o grande ensinamento a partir da leitura da obra de Jaime Osório, o 

que lhe faz um dos herdeiros da tradição da TMD: superar as contradições do 

capitalismo dependente dentro de seus próprios marcos é uma tarefa custosa e 

impossível, visto o caráter particular dessa formação. Então, a superação do capitalismo 

reaparece como a saída para o problema estrutural da dependência na América Latina. 

 

A importância da leitura da obra de Jaime Osório se expressa no seu caráter lógico e 

metodologicamente avançado, visto que este autor resgata as noções de método na 

tradição marxista e consegue de forma inovadora aplicar essas concepções aos estudos 

sobre o neoliberalismo e os seus impactos no subcontinente. Porém, afirmar que na 

economia da América Latina, vista como um todo, há um padrão de reprodução do 

capital é o mesmo que compreender que o subcontinente reproduz a mesma lógica 

totalizante, embora apresente heterogeneidade. Trata-se de um nível de abstração 

elevado, que permite entender essas relações a partir de uma ótica mais elevada, visto 

que Osório está discutindo questões estruturais que se apresentam como tendências de 

longo prazo e que jamais poderiam ser capturadas a partir da mera observação das 

aparências das relações específicas à conjuntura de dependência econômica. 

 

A economia brasileira entre os anos de 1990 e 2010 passou a se reproduzir em bases 

distintas das que anteriormente se dava a reprodução do capital, o que torna esse 

momento histórico particular e coincide com o que Osório chamou de novo padrão de 

reprodução do capital. A sua dinâmica ainda depende do comportamento do capital 

estrangeiro e da maneira como ele dá características específicas ao ciclo de capital da 

economia brasileira e na dinâmica da sua acumulação de capital, em um processo 

acelerado de financeirização. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição realizada neste trabalho, algumas considerações de caráter conclusivo 

se fazem necessárias. Ao entender a noção de padrão de reprodução do capital, a partir 

da obra de Jaime Osório, ficou claro que essa abordagem é um desenvolvimento das 

concepções da Teoria Marxista da Dependência, visto que são os novos fenômenos e 

relações que dão a dinâmica para esse novo contexto histórico, o que a sua apropriação 

teórica correspondeu a uma atualização dos estudos sobre a dependência. Porém, como 

visto anteriormente, não se trata de um caminho metodológico e epistemológico de fácil 

teorização. 

A Teoria da Dependência entendeu que desde os anos 1930 grandes transformações 

estruturais ocorreram na economia brasileira, especialmente marcadas pelo processo 

histórico de industrialização, sob a égide das ideias desenvolvimentistas, que tomaram 

um pulso após a 2ª Guerra. Essas ideias entraram em crise nos anos 1960, como o 

produto histórico do processo de desnacionalização, acelerado após a invasão do capital 

estrangeiro a partir dos anos 1950 e em meio às crises políticas que levaram a inúmeros 

golpes de Estado em vários países do subcontinente. A TMD nasceu nesse contexto e a 

partir dessa crítica, embora o conceito de dependência não tenha sido incorporado ao 

marxismo de forma tão simples, o que só foi possível após a conceituação da noção de 

superexploração da força trabalho, com Marini. 

Osório resgata as categorias da TMD, como formuladas nos anos 1960 e 1970, e avança 

em sua teorização, ao entender que com o processo histórico de acumulação de capital 

na América Latina se deu a formação de um grande capital, especialmente desde os 

anos 1990. Contudo, a tendência passou a ser a de constituição de um novo padrão 

exportador, baseado no aumento da produção primária na pauta exportadora, o que 

poderia corresponder a uma crise no setor industrial dessas economias dependentes. 

Porém, são o fenômeno de um processo mais abrangente que corresponderia, segundo 

Osório, na formação de um novo padrão de reprodução do capital na América Latina, 

como a expressão da crise do capital, visto que se instaura como uma resposta do 

próprio capital a sua crise, pois é estabelecido a partir de um projeto de classe e de um 

modelo específico de desenvolvimento. 
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O caráter histórico de um padrão de reprodução representa um momento do processo 

histórico de desenvolvimento do modo de produção capitalista, porque essa análise 

pressupõe uma abordagem a partir de uma visão de totalidade e as classes sociais são 

vistas como sujeito, por isso, um padrão é determinado pela conjuntura da luta de 

classes, tendo o conceito de bloco no poder, uma de suas tantas expressões. Contudo, o 

ponto mais importante é compreender o sentido da superexploração da força de trabalho 

e as transformações que ocorreram desde o final dos anos 1980 nas economias latino-

americanas. 

Ao generalizar determinados fenômenos e dinâmicas, Osório não nega a diversidade das 

economias do subcontinente, pois sua abordagem parte de um nível de abstração 

elevado, que consegue captar uma visão de totalidade, onde é possível perceber a 

orientação comum que se instaurou desde o final dos anos 1980 para esses países, visto 

como uma tendência histórica. O problema se instaura nas tentativas de aplicar essa 

teoria para cada um dos países latino-americanos, pois essa tarefa tenta trazer a análise 

de Osório para um nível de abstração menor do que o utilizado originalmente pelo 

autor, o que levaria a ruptura de seus pressupostos e definições, visto que entender um 

país em particular é um trabalho distinto de compreender a América Latina como um 

todo, já que não se trata da mera união das partes. 

Mas, ao se investigar o comportamento histórico da economia brasileira nos últimos 

trinta anos, a partir de uma abordagem metodológica marxista, é possível concluir que 

transformações estão ocorrendo e estruturalmente a economia brasileira tem se 

transformado. A bibliografia levantada apontou tendências que comprovam essas 

transformações para o período 1990-2010. O comportamento favorável da maior parte 

das variáveis macroeconômicas analisadas apenas mascara uma economia que 

apresentou dificuldades de crescimento, em virtude de problemas internos causados pela 

implementação do ideário neoliberal, que acirrou as contradições que são próprias da 

dependência. 

Essa conjuntura é a expressão da consolidação do processo de financeirização da 

economia brasileira a partir de 1990, sendo que a implementação das políticas 

neoliberais é a base histórica necessária para uma dinâmica caracterizada pela 

concentração e centralização de capital, sob a hegemonia do capital bancário, sendo que 

a partir de um ambiente criado pela financeirização da dívida, altas taxas de juros, 
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câmbio valorizado, ajustes fiscais, controle inflacionário, abertura e privatizações, a 

economia brasileira tem apresentado insuficiências e deformações que romperam com a 

tendência iniciada com o processo de industrialização, o que pode ser exemplificado nas 

tendências à crise do setor industrial, à nova reorganização do bloco no poder, nas 

mudanças na pauta exportadora, na persistência do desemprego e no acirramento da 

questão social nesses anos. 

Por isso, não seria um erro afirmar que desde o final dos anos 1980, a economia 

brasileira passa por um momento histórico particular que coincide com o que Osório 

teorizou como um novo padrão de reprodução do capital na América Latina. A 

centralidade da esfera financeira é o produto histórico do processo de financeirização, 

onde a liberalização é uma de suas expressões. Contudo, essa dinâmica precisa ser 

analisada a partir da própria metamorfose do modo de produção, numa base dada pela 

tendência à concentração e centralização de capital, o que é causa e consequência do 

processo de desnacionalização. 

Embora a desnacionalização não tenha se iniciado com as privatizações, esta acelerou o 

processo, visto que a economia dependente é por natureza desnacionalizada, onde sua 

indústria periférica nunca foi nacional em sua totalidade, em virtude do papel decisivo 

do capital estrangeiro em seu ciclo de capital, dando-lhe um caráter particular. Porém, 

não é possível entender o conceito de desnacionalização como um processo histórico 

sem a centralidade da superexploração, para explicar a estrutura das economias 

dependentes. 

O ponto decisivo é compreender como o neoliberalismo é uma resposta do capital à sua 

própria crise, ao mesmo tempo em que se amadurece historicamente as categorias 

fundantes do imperialismo, ou seja, a definição de neoliberalismo está ligada ao de crise 

estrutural do modo de produção capitalista no após 1970. Porém, trata-se de políticas 

que são distintas entre os diferentes países, tanto em suas diretrizes e orientações, como 

em seus objetivos básicos. Disso resulta o caráter autoritário do neoliberalismo, visto 

que como um projeto de classe corresponde a um processo histórico de controle social 

em prol da elevação das taxas de lucratividade do grande capital, a partir da 

compreensão de que as economias dependentes são partes integrantes da acumulação 

capitalista central, especialmente da grande capital financeiro internacional. 
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Desta maneira, nos estudos sobre o novo padrão de reprodução do capital, mais 

importante do que o fenômeno da agroexportação contemporânea, é a conjuntura de 

financeirização criada após o estouro da crise da dívida nas viradas das décadas de 1980 

e 1990, como o motor de uma nova etapa do desenvolvimento capitalista, que foi bem 

teorizada por Carcanholo, Nakatani e Sabadini, na conceituação de capital especulativo 

parasitário. Contudo, a condição histórica para um padrão de reprodução é uma 

conjuntura específica da luta de classes, visto que se trata de um parâmetro que se 

expressa nos desdobramentos internos de uma economia nacional, já que se trata de 

transformações na forma histórica da categoria superexploração, vista como uma 

estrutura. 

A importância de se resgatar a noção de bloco no poder é o entendimento de que para o 

avanço de algum modelo de desenvolvimento em particular é uma necessidade se criar 

as bases nas quais futuramente se dará o novo padrão de reprodução, mas esse modelo 

depende de uma conjuntura econômica singular, dada historicamente. O ponto central é 

estabelecer que a implementação de um novo padrão de reprodução do capital é uma 

transição sem rupturas drásticas, porque se trata de transformações no poder 

hegemônico burguês, sem que lhe corra riscos; ao mesmo tempo, que um modelo de 

desenvolvimento é a condição que cria historicamente um estado de devenir, onde um 

padrão em crise e um novo ainda coexistem, com tendências históricas de hegemonia do 

novo padrão. Por isso, a abertura econômica não é a consequência do novo padrão, mas 

a condição para o tipo específico de padrão de reprodução que se iniciou a partir de 

1990 no Brasil. Nisso, a teoria de Jaime Osório dá conta de explicar essa dinâmica 

contemporânea da economia dependente e a brasileira seria um bom exemplo do objeto 

de estudo que o autor se propôs. Mas esse não foi o objetivo de Osório. 

Jaime Osório entende ser impossível superar as contradições do capitalismo dependente 

em seus próprios marcos, o que estaria mais que comprovado pela experiência histórica 

da esquerda latino-americana nos últimos cem anos, seus fracassos e equívocos. Então, 

no início do século XXI, especialmente impulsionado pela crise internacional da 

segunda década, a superação do modo de produção capitalista reapareceu como uma 

proposta intelectual de suplantar os problemas estruturais expressos pela dependência na 

América Latina e no Brasil, para aqueles que não se intitulam reformistas. Contudo, 

romper com o capitalismo em sua fase imperialista contemporânea corresponde uma 

façanha histórica, onde se faz necessário acumular forças de organização em uma 
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conjuntura caracterizada pela desorganização classista dos trabalhadores, em virtude do 

processo de complexificação e alienação que tal sociedade de classes tomou nas últimas 

décadas.  

A teorização a respeito do capital e da dependência na contemporaneidade é um dos 

grandes desafios para o marxismo no século XXI, visto que há a necessidade de 

compreender a essência dos processos e como os novos fenômenos são expressões de 

transformações históricas na estrutura dependente, a partir de uma visão da totalidade 

do modo de produção capitalista, onde seja possível entender a sua dinâmica sistêmica 

em seu curso histórico. 
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