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AMÉRICA LATINA: Diálogos sobre 

Dependência e Independência
inscrições: www.teoriadadependencia.blogspot.com

O objetivo do curso é apresentar uma das vertentes do marxismo latino-americano: a Teoria Marxista 

da Dependência.

Nesse sentido, a proposta de “América Latina: Diálogos sobre dependência e independência” nasceu 

da demanda pelo aprofundamento criativo do debate acerca das características Latino-Americanas 

que  ao  mesmo  tempo  nos  aproximam e  nos  diferenciam –  cujo  interesse  particular  é  facilmente  

percebido em nossa região de fronteira. 

A Teoria Marxista da Dependência (TMD) buscou não apenas problematizar a integração da região ao 

mercado mundial e as características fundamentais desta integração, que contribuíram para seu papel 

subordinado no processo de desenvolvimento capitalista. Para além da contradição  Interno x Externo, 

a TMD buscou analisar os processos de internalização da Dependência e a luta de classes dentro dos 

países  latino-americanos,  identificando  as  classes  e  frações  de  classe  que  se  beneficiam  de 

determinados padrões de reprodução do capital e requalificando, assim, o anti-imperialismo.

Trata-se de uma vertente essencial da história do marxismo latino-americano, contraposta nas décadas 

de 1960 e 1970 à ideologia nacional-desenvolvimentista que permeou porções significativas de muitos 

dos Partidos Comunistas na região.

Sem  nenhuma  pretensão  de  esgotar  o  assunto,  mas  de  apresentá-lo,  é  um  prazer  convidar  as 

organizações de esquerda presentes em Foz do Iguaçu para o debate que humildemente pretendemos 

iniciar.

Marina Machado Gouvêa 

Professora de Economia da UNILA

Coordenadora do Grupo de Estudos de Teoria da Dependência (GETD) em Foz do Iguaçu
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CONTEÚDO E CRONOGRAMA

SEÇÃO 1        (30hs)

O Capital, Livro I (3 dias inteiros. Duas turmas: 18 a 20 de outubro e 25 a 27 de outubro)
Profa. Marina Machado Gouvêa (UNILA)

os encontros serão realizados no CDH-Foz. É necessária contribuição no dia para alimentação.

Para o  estudo  da  TMD enquanto  vertente  do marxismo latino-americano  é 

imprescindível o estudo do marxismo. A título introdutório, faz-se necessária a 

compreensão  de  alguns  elementos  fundamentais  do  método  materialista-

dialético,  bem como o conhecimento sobre algumas das categorias essenciais 

estabelecidas por Marx em sua Crítica à Economia Política. 

Os estudos sobre o livro I d'O Capital que vem sendo realizados pelo GETD e são 

agora incorporados a este Curso de Extensão seguem o  método de imersão introdutória proposto por Che 

Guevara em Cuba. O objetivo central é propiciar o contato com o caráter revolucionário do materialismo-

dialético como método de compreensão da realidade enquanto práxis, bem como a construção coletiva de 

uma compreensão sobre as categorias expostas no no livro I Capital em relação à totalidade da obra de Marx  

e em detrimento do destrinchar aprofundado de cada categoria, que poderá vir apenas no contato com os  

demais livros e com o restante da obra de Marx, sempre revisitado a partir da prática e ao longo dos anos.  

Parte-se  da  premissa  de  que  o  que  importa  não  é  apenas  conhecer  a  realidade,  mas  conhecê-la  para  

transformá-la. 

Não é necessária leitura prévia. A leitura é realizada em conjunto a partir da divisão do material bibliográfico  

entre os participantes, sendo seguida de exposições sobre os pontos centrais de cada trecho. As exposições  

são corrigidas e alinhavadas pela coordenação do curso, incentivando o debate coletivo a partir das distintas  

experiências individuais e a constante ressignificação das categorias, acompanhada de continuada síntese 

sobre o conteúdo visto a cada momento a partir da incorporação do conteúdo já apropriado. Acredita-se que 

esta  metodologia,  além de  incentivar  a  estima,  o  protagonismo  e  o  repeito  pela  diversidade,  contribui 

também  para  a  produção  de  conhecimento  crítico,  ao  permitir  o  contato  com  distintas  análises  e  

interpretações sobre um mesmo tema, cada qual partindo de distintas visões de mundo e histórias de vida, e  

não apenas aquela proveniente do professor responsável pelo curso. Além disso, possibilita o contato rápido 

com um significativo volume bibliográfico, a partir da visão de totalidade que deve caracterizar o marxismo.
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SEÇÃO 2       (20hs)

Marxismo Latino-Americano e Teoria Marxista da Dependência. Estado e Luta de classes.

(Mini-Curso com o Prof. Jaime Osorio: Dias 21/10 a 25/10, de 9:00 às 13:00)

Prof. Jaime Osorio (UAM/UNAM; México)

encontros realizados na UNILA-Centro. Sala a confirmar.

Se para o estudo da TMD enquanto vertente do marxismo latino-americano é 

imprescindível  o  estudo  do  marxismo,  também  é  imprescindível  entender 

como a ortodoxia do método (sem ecletismo ou dogmatismo) pode permitir 

interpretações originais e criadoras sobre a realidade latino-americana, suas 

particularidades e sua integração ao desenvolvimento capitalista em escala 

mundial. 

Aproveitando a oportunidade única propiciada pela presença no Brasil do professor Jaime Osorio (UAM / 

UNAM; México), chileno exilado no México após o golpe dado por Pinochet sobre o governo de Allende, 

discípulo e Ruy Mauro Marini e ele mesmo uma das principais referências bibliográficas da atualidade na 

vertente marxista da Teoria da Dependência, o GETD integrará em seu Curso de Extensão um Mini-Curso 

com Osorio, tendo como foco a contextualização da TMD como braço do marxismo latino-americano (e,  

portanto, de uma interpretação marxista – a partir do arcabouço preliminarmente analisado na Seção 1 do 

Curso) e o debate sobre o Estado e a Luta de Classes.

As aulas serão realizadas durante toda uma semana pelas manhãs na UNILA-Centro, sendo facultativas para 

os inscritos que não possam se afastar do trabalho. O programa previsto poderá sofrer algumas alterações em 

virtude das necessidades identificadas pelo Prof. Jaime Osorio: 

21/10 - Crítica à disciplinaridade da Teoria Social: Dialética e Negatividade nos estudos latino-americanos;

- Marxismo Latino-Americano e Teoria Marxista da Dependência

22/10 - A análise das classes sociais nos estudos latino-americanos; 

23/10 - Estado e aparelho de estado: quem tem o poder? Como o exerce?; 

24/10 - Análise concreta dos padrões de reprodução do capital; superexploração e Dependência; 

25/10 - Sociedades fraturadas: novo padrão de reprodução e a democracia na América Latina;
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SEÇÃO 3        (20hs)

Categorias fundamentais da Teoria Marxista da Dependência;

Dependência hoje: Subimperialismo e Neodesenvolvimentismo?

(4 Encontros de 14:00 às 19:00. Dias 10/11, 24/11, 08/12 e 15/12. Domingos.)

Profa. Marina Machado Gouvêa (UNILA)

Após uma introdução ao método materialista-dialético e a algumas das categorias 

marxistas  de  Crítica  à  Economia  Política  (Seção  1)  e  após  a  compreensão  da 

Teoria  Marxista  Dependência  como  braço  do  marxismo  latino-americano, 

aplicável à análise concreta de nossas realidades unas e diversas tendo apenas o 

método como ortodoxia (Seção 2), passa-se justamente à apresentação preliminar 

do corpo teórico próprio à Teoria Marxista da Dependência e de suas principais 

categorias: Transferência de valor; Superexploração da força de trabalho; Ciclo 

do capital nas economias dependentes.

Serão condensados em 4 encontros de 5hs cada (para posterior aprofundamento) o conteúdo de um curso de 

60hs específico sobre o tema, ficando programados para cada encontro os seguintes pontos:

10/11 - Método, periodização e historicidade. 

- Construção da análise da totalidade a partir de distintos pontos de vista. Níveis de abstração.

- Dependência como controvérsia. 

24/11 - Controvérsias do desenvolvimento do capitalismo na América Latina.

- Transformações do mercado mundial: Imperialismo

-  Transformações  do  mercado  mundial:  o  desenvolvimentismo  sob  a  hegemonia  dos  EUA e  a 

industrialização da periferia.

- Tipologia da industrialização periférica.

08/12 - Categorias fundamentais:

- Transferência de valor

- Superexploração da força de trabalho

- Ciclo do capital nas economias dependentes

15/12 - A reconfiguração da dependência latino-americana: Subimperialismo? Neodesenvolvimentismo?
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✔ FORMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICADOS

Serão concedidos aos participantes certificados pela Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA) respondendo aos seguintes critérios:

• Presença (mínimo de 75%).

• Participação das atividades propostas.

 

✔ BIBLIOGRAFIA (sujeita a alterações)

(*) - Bibliografia que será obrigatoriamente lida durante o Curso

AMARAL, Marisa & CARCANHOLO, Marcelo. Superrexploração da força de trabalho e transferência de valor: fundamentos  

da reprodução do capitalismo dependente. In: FERREIRA, C.; LUCE, M.; OSORIO, J. Padrão de reprodução do capital. São 

Paulo: Boitempo, 2012.

(*) BAMBIRRA, Vania. Capitalismo dependente latino-americano. Florianópolis: IELA/Insular, 2012. [extratos]

CARDOSO, Ciro Flamarion. A afro-américa: a escravidão no novo mundo. São Paulo: Brasiliense, 1982. pp. 17-19.

CARDOSO, F. H. & FALETTO, E. Dependencia e desenvolvimento na América Latina. Rio de Janeiro: Civilizaçao Brasileira,  
2004. [extratos]

(*) CASTELO, Rodrigo. O novo-desenvolvimentismo e a decadência ideológica do estruturalismo latino-americano. In: _____ 
(Org.). Encruzilhadas da América Latina no século XXI. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2010.

(*) CUEVA, Agustín [1977]. Las estructuras pré-capitalistas: antesala del subdesarrollo. In:  El desarrollo del capitalismo en  
América Latina. México: Siglo XXI, 1979. pp.11-30. [também disponível em português]

(*) FRANK, André Gunder [1966]. Destruir el capitalismo, no el feudalismo. In: América Latina: subdesarrollo y revolución. 
México: Era, 1976. pp. 309-318.

_____ [1969]. La inversión extranjera en el subdesarrollo latinoamericano. In: Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. 
México: Siglo XXI, 1972. pp.271-304.

_____ [1966]. Desarrollo del subdesarrollo. In: América Latina: subdesarrollo y revolución. México: Era, 1976. pp. 21-32.

FURTADO, Celso. A economia latino-americana: formação histórica e problemas contemporâneos. São Paulo: Cia. das Letras: 
2007. caps. 10 e 11.

_____.  A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da América Latina . Rio de janeiro, Civilização Brasileira, 
1978. pp.21-33.

GOUVEA, Marina Machado. Teorias do imperialismo: o debate marxista sobre a caracterização do capitalismo na virada para o 
século XX. Dissertação de Mestrado, UFRJ. Cap. 4.

(*)  IANNI,  Octavio.  Imperialismo  na  América  Latina.  São  Paulo:  Civilização  Brasileira.  Caps.  2  (“Manifestações  do 
Imperialismo”) e 4 (“A dependência estrutural”).

(*)  KATZ,  Claudio.  Socialismo  ou  novo-desenvolvimentismo?  In:  CASTELO,  Rodrigo  (Org.).  Encruzilhadas  da  América 
Latina no século XXI. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2010.

(*) LUCE, Mathias. O subimperialismo, etapa superior do capitalismo dependente. In: Revista Crítica Marxista.
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(*) MARINI, Ruy Mauro [1973]. Dialética da dependência.  In: SADER, Emir [Org.]. Dialética da dependência. Petrópolis: 
Vozes, 2000. pp. 105-165. [também disponível em castelhano].

(*) _____. Subdesenvolvimento e revolução. In: _____. Subdesenvolvimento e revolução. Florianópolis: IELA/Insular,  2012. 

(*) _____. La crisis del desarrollismo.

_____. Las  razones  del  neodesarrollismo.  1978. Disponible  en:  www.mariniescritos.unam.mx

_____ [1977]. Acumulación capitalista mundial y el subimperialismo. Cuadernos políticos n. 12. México: Era, 1977.

_____. Acerca de Dialéctica de la dependencia.

_____. El ciclo del capital em la economía dependiente.

_____. Plusvalía extraordinaria y acumulación de capital.

(*) MARX, Karl. O capital. São Paulo: Abril Cultural, ou México: Siglo XXI. Livro 1.

_____. O capital. São Paulo: Abril Cultural, ou México: Siglo XXI. Livros 2 e 3.

(*) _____. O Método. In: _____. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural.

(*) _____. Prefácio. In: _____. O capital. Crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural.

(*) OSORIO, Jaime. Padrão de reprodução do capital:  uma proposta teórica.  In: FERREIRA, C.; LUCE, M.; OSORIO, J. 

Padrão de reprodução do capital. São Paulo: Boitempo, 2012.

(*) _____. América Latina: o novo padrão exportador de especialização produtiva. Estudo de cinco economias da região.  In: 

FERREIRA, C.; LUCE, M.; OSORIO, J. Padrão de reprodução do capital. São Paulo: Boitempo, 2012.

(*) _____. El marxismo latinoamericano y la dependencia.  In:  Cuadernos Políticos, número 38, ediciones era, México, D.F., 

enero-marzo 1984, pp.40-59.

_____. Crítica de la economia vulgar. Reproducción del capital y dependencia. [extratos]

PRADO Jr., Caio [1942]. “Sentido da colonização”. In: Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 
19-34.

PRADO, Fernando. História de um não debate. Disponível em: <www.cebela.org.br>.

PRADO, Fernando & CASTELO, Rodrigo. O início do fim. Anais do Colóquio Marx e o Marxismo. 2013.

PREBISCH, Raul [1949].  O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas .  In:  O 
manifesto latino-americano e outros ensaios. Rio de Janeiro: CCF/Contraponto, 2011. pp. 95-153. [texto seminal da CEPAL]

SANTOS, Theotonio dos. El nuevo caracter de la dependencia. In: Socialismo o fascismo. Ed. Periferia. pp.17-39 [definición]; 
57-61 [socialismo o fascismo]; 77-91 [el predominio de la gran empresa], pp.92-116 [la dominación del capital foráneo].

SANTOS, Theotonio dos. Introducción. In: Imperialismo y dependencia. México: Era. pp.16-35.

SERRA, J; CARDOSO, F. As desventuras da dialética da dependência. 1978. Disponible en: www.jstor.org

SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. pp. 15-40.

http://www.mariniescritos.unam.mx/
http://www.jstor.org/

