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Apêndice 2 

Prata cunhada na Casa de La Moneda de Potosí 
Ano Pesos Ano Pesos 
1865 1.771.639 1883 1.987.000 
1866 2.043.076 1844 1.079.084 
1867 2.569.165 1855 1.289.410 
1868 2.738.447 1886 1.091.537 
1869 1.903.516 1887 1.748.112 
1870 1.239.604 1888 1.452.276 
1871 1.718.221 1889 797.793 
1872 2.308.666 1890 887.390 
1873 1.346.395 1891 1.473.048 
1874 – 1892 1.518.480 
1875 797.000 1893 1.678.320 
1876 970.879 1894 1.286.371 
1877 1.304.476 1895 1.744.210 
1878 1.471.500 1896 1.508.087 
1879 2.041.131 1897 1.189.282 
1880 2.107.500 1898 1.369.135 
1881 1.897.000 1899 1.839.442 
1882 1.987.000 1900 1.881.024 

Fontes: Anônimo, Reflecciones econômicas sobre la moneda (Sucre: 
Tipografia de Pedro España, n.d.), pp. 20-21; Tribunal Nacional de 

Cuentas, Informe (Sucre: Imprenta Boliviana, 1888), pp. 26; Sinópsis 

Estadística y Geográfica de la República de Bolívia (La Paz: Taller 
Tipog´rafico de J.M. Gamarra, 1903), II, p. 33. 
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A ANTROPOLOGIA DA PRODUÇÃO DE PLANTATION
1
 
2 

Sidney Mint
 3
 

Em uma obra ainda não devidamente apreciada mesmo entre seus 
admiradores, a economista canadense Ida Greaves (1935), há quase meio 
século, estabeleceu um útil contraste entre a produção camponesa e a 
produção de plantation. Seus comentários iniciais trazem também uma 
sugestão importante para os estudiosos da sociologia da produção moderna de 
mercadorias agrícolas, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. 

“... (Se) a plantation é uma forma histórica de produção”, escreve 
ela, “a produção camponesa pode muito bem ser considerada uma 
forma pré-histórica, e o produtor agrícola é de importância primária 
no processo de capitalização que vem transformando a economia 
primitiva” (1935: 13). 

Para examinar o aspecto cultural da produção de plantation — ou 
seja, para buscar uma antropologia da plantation — a afirmação de Greaves 
é um bom ponto de partida. Várias formas de adaptação camponesa são 
quase concomitantes com o surgimento do Estado (Wolf 1966); mas a 
plantation é quase concomitante à emergência do capitalismo mercantil e, 
com ele, da economia mundial.4 Sabe-se que desde o final do século IX 
existiam grandes propriedades equipadas, pelo menos parcialmente, com 
trabalho escravo, produzindo açúcar para exportação (Benveniste 1970, 
Galloway 1977, Watson 1974). Mas, por várias razões, o estabelecimento 
de plantations espanholas e portuguesas nas ilhas atlânticas no final do 
século XV (Greenfield 1979, Malowist 1969), a partir das quais surgiriam 

                                                 
1 Preparado para o Seminário de Estudos Comparados da Política do Setor de Exportação na 
América Latina, CEBRAP, São Paulo, março de 1982. 
2 Este artigo foi traduzido por Denise Botman. 
3 Sidney Mintz pertence à John Hopkins University. 
4 Aqui não tento definir a plantation. Como se sabe, existe uma longa história dessas 
tentativas (Mintz 1951, Wolf e Mintz 1957, Courtenay 1965. Foster e Creyke 1968, 
Beckford 1972, Hagelberg 1974), sem muita concordância mútua. Ao invés de mergulhar 
novamente nessa controvérsia, apresentarei as características partilhadas pelos 
empreendimentos que aqui me preocupam, deixando a outros mais capacitados que eu a 
tarefa de decidir se tais empreendimentos são ou não são plantations: propriedades com mais 
de 100 hectares, usando trabalho assalariado para a produção de uma ou duas mercadorias 
agrícolas para exportação ultramarina. Deixo em aberto a questão crítica se os 
arrendamentos deveriam estar incluídos nessa caracterização. 
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as plantations do Novo Mundo, pode ser considerado à parte desses 
antecedentes mediterrânicos. Greenfield acentua o fato de que as 
plantations do Novo Mundo, tal como as que as precederam em lugares 
como Madeira e Canárias, foram criadas por cidadãos que faziam “parte de 
um Estado-nação em expansão”. Mas esta formulação é incompleta; 
simplifica uma situação política imensamente complexa. Mudaram não só o 
financiamento, a organização e o patrocínio das plantations, como também 
a extensão, a profundidade e o caráter dos mercados consumidores que elas 
vieram a servir. À medida que os próprios produtos adquiriram importância 
econômica nas metrópoles, seus produtores e intermediários ganharam 
poder político, os dirigentes nacionais perceberam novas possibilidades de 
comércio e tributação, e a agricultura dos Estados europeus mudou, em 
vista das grandes quantidades de novos produtos de consumo que chegavam 
aos mercados europeus, vindos de outras regiões. Em vista disso, pretendo 
sugerir que uma antropologia adequada da plantation deve tratar também 
dos mercados para os produtos de plantation e dos usos a que se 
destinavam, e não apenas das próprias plantations, se quisermos ver como, 
ao longo do tempo, culturas e comunidades extremamente distantes vieram 
se modificando e se unindo numa crescente rede mundial.5  

Neste artigo, as referências às plantations foram extraídas da história 
do açúcar; é inevitável. Mas não é inevitável a relação entre uma 
mercadoria agrícola específica, como o açúcar, e uma forma particular de 
organização agrícola; a lista das chamadas “culturas de plantation” não se 
manteve constante e inalterada ao longo dos séculos. Entretanto, para 
esclarecer melhor este ponto, convém notar rapidamente a associação entre 
as plantations e as zonas tropicais e subtropicais. Em sua famosa 
publicação, Edgar Thompson (1935: 12-14) afirmava que a plantation se 
estabeleceu nas regiões tropicais porque elas “constituem a fronteira mais 
importante e mais acessível da comunidade mundial”. É irresistível a 
afirmação de que o sistema de plantation foi, portanto, um artefato da 
expansão e do desenvolvimento europeu dirigido para o exterior. Mas 

                                                 
5 Alguns desses pontos são tratados numa publicação ainda no prelo (Mintz MS). Mas apenas 
para exemplificar meu argumento, poderia mencionar o papel do melaço (ou seja, rum), 
açúcar e chá na Revolução Americana; a eliminação do melaço (rum) do mercado francês 
em função dos interesses ligados ao conhaque, e seus efeitos nos preços do melaço no Caribe 
francês; a criação da indústria do açúcar de beterraba com o estímulo de Napoleão, frente ao 
bloqueio e à perda de São Domingos; e o papel do chá e do açúcar na vida inglesa. 
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Thompson acrescenta que as plantations também podem florescer em zonas 
temperadas, assim como o cultivo camponês pode florescer nos trópicos. 
Assim, o elo entre zona climática e agrossistema, ainda que real e 
historicamente fundamentado, é também flexível.  

Deve-se acrescentar o caráter das mercadorias para cuja produção as 
plantations foram originariamente estabeleci das pelos europeus: tabaco, 
açúcar e similares. O quadro da produção mundial dessas mercadorias é 
hoje muito diferente do do século XVI. Como esclarece Grigg (1974:210 
ss), nem todas as culturas de plantation são exclusivamente tropicais (por 
ex., chá, tabaco, algodão, amendoim), e nem todas as chamadas culturas de 
plantation são hoje cultivadas exclusivamente em plantations. Mas estas 
importantes ressalvas não alteram o fato de que as plantations, no sentido 
mais usual do termo, estavam associadas a culturas particulares, e se 
estabeleceram primeiramente em zonas tropicais e subtropicais. A cana-de-
açúcar e o tabaco foram os primeiros. Foram também — como afirmei em 
outra ocasião — a fonte dos primeiros produtos de luxo a se transformarem 
em gêneros básicos ou, dito de outra forma, foram as primeiras promessas 
“proferidas” pelo capitalismo.  

Dito isto, devo acrescentar que aquilo a que Grigg se refere como 
“culturas clássicas de plantation” são todas atualmente culturas arbóreas: 
borracha, coco, palmeira oleaginosa, sisal, cacau e café. Hoje, tais 
mercadorias agrícolas tropicais para exportação — a que se somam o açúcar 
e o chá, mesmo que não sejam “clássicos” — ocupam apenas cerca de 10% 
da terra arável utilizada no mundo e representam praticamente o dobro do 
valor anual de exportação de todos os cereais (Grigg 1974:211). Portanto, 
esses artigos não só se tornaram muito importantes na história econômica 
europeia, pelo menos do século XVI em diante, como também continuaram 
a sê-lo na vida econômica mundial até hoje, ainda que muito alterados ao 
longo dos séculos. Algumas alterações estão simbolizadas no próprio rol 
dos produtos, agora às vezes cultivados na base de plantations. Quem 
imaginaria encontrar nessa lista o gambir (Uncaria gambir), a noz-moscada 
(Myristica fragans), a paina (Ceiba spp) e a cinchona (Cinchona 

ledgeriana, C. succirubra) (Courtenay 1965:69)? Mas, se quisermos nos 
voltar para a ordem social da plantation, precisamos também anotar as 
características das próprias culturas como também dos locais onde são 
cultivadas. Exemplifico meu argumento com um único caso, cuja natureza 
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real devo reconhecer que desconheço completamente: a palmeira oleaginosa. 
Meu propósito com este exemplo não é, evidentemente, tratar da sociologia 
da produção da palmeira oleaginosa, da qual nada sei, mas simplesmente 
sugerir como as características botânicas específicas e as características da 
localização edáfico-climática podem ser consideradas pela sociologia. 

Diz-nos Courtenay (1965:70 ss) que a palmeira oleaginosa é, sob 
muitos aspectos, uma cultura ideal para a plantation. Como planta 
autóctone da África Ocidental, a palmeira precisa de 1400 mm de chuva por 
ano, mas suporta o quádruplo; e aprecia uma média elevada de temperatura 
em torno dos 26.5° amadurece um cacho de frutos por vez e fornece dois 
tipos de óleo, o óleo da palma e o óleo do caroço. Ambos são usados para a 
produção de margarina, gorduras para a cozinha, produtos de padaria e 
confeitaria, sorvetes e sabonetes. Definida por um especialista como 
“facilmente o produtor mais eficiente de óleo vegetal, a julgar pelo 
rendimento de óleo fornecido por um acre de terra” (West African lnstitute 

for Oil Palm Research, citado em Jarrett 1957), a palmeira só se tornou 
importante com o aperfeiçoamento da hidrogenação, há menos de um 
século atrás. Sua importância consolidou-se crescentemente. Na verdade, 
como os óleos vegetais continuam em ascensão, é quase certo que o óleo de 
palma se tornará ainda mais importante. O óleo de palma é produzido ou a 
partir de plantas selvagens, por coleta individual ou familiar, ou em 
plantations. Selvagem, a palmeira só produz depois de 12-15 anos; os 
cachos são cortados da árvore em crescimento e a seguir processados. O 
óleo contém proporções variáveis de ácido graxo puro, chamado f.f.a.6, 
sendo que apenas o óleo com baixa acidez pode ser usado em produtos 
comestíveis. As plantations são vantajosas porque um plantio extenso 
permite a frutificação em 3-4 anos, ao invés de 12-15 anos; os caroços 
podem ser rapidamente induzidos a fornecer óleo com uma porcentagem 
regularmente inferior de f.f.a.; um rápido amadurecimento do fruto (a cada 
5-10 dias) garante o retorno do investimento no uso da terra; e a maquinaria 
para o processamento (da qual parcialmente depende a boa qualidade do 
óleo) é cara. No entanto, a coleta e o processamento das plantas selvagens 
por indivíduos e famílias continua a contribuir significativamente para a 
produção mundial total do óleo de palma.  

                                                 
6 f.f.a..: free fatty acid. 
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Mesmo uma descrição tão esquemática como esta mostra claramente 
que o regime de plantation para a palmeira oleaginosa deve levar em conta 
as restrições implícitas na própria planta e no ambiente. As alterações na 
eficiência da extração do óleo, ou na recuperação de óleos utilizáveis na 
alimentação a partir de plantas selvagens de baixa qualidade, ou no 
intervalo de tempo entre a coleta e o processamento, podem depender de 
um futuro avanço tecnológico. Entretanto, até que a balança se incline 
decisivamente para a. produção ou de plantation ou de coleta, estas duas 
fontes radicalmente diferentes de obtenção do produto estarão competindo 
entre si. A coleta e o processamento em bases individuais seguramente 
afetam as condições de trabalho nas plantations, se o produto dos coletores 
for competitivo com o produto das plantations, mesmo que apenas em 
alguns setores do mercado. O que fazemos com a “escolha” — se é que há 
mesmo alguma escolha entre o trabalho de coleta na floresta e o trabalho 
assalariado numa plantation? 

É possível traçar alguns paralelos superficiais entre este exemplo e a 
produção de café. Só que a maquinaria de processamento do café é 
relativamente barata se comparada à maquinaria para o processamento da 
palma; o café, para ser processado, pode ser transportado a consideráveis 
distâncias das próprias plantas; e, muito importante, a demanda de trabalho 
no café é ao mesmo tempo concentrada e irregular. Assim, o arrendamento 
parece adaptar-se a certas restrições inerentes à produção de café, ao passo 
que seria difícil imaginar um arrendamento no caso da palmeira oleaginosa.  

No caso do açúcar, as características intrínsecas da planta e do seu 
ambiente são novamente diferentes, mas igualmente claras. Cultiva-se a 
cana-de-açúcar tanto em plantations como em acordos contratuais com 
pequenos proprietários rurais. Apesar desses acordos, duas características 
da cana-de-açúcar são praticamente inevitáveis: deve ser cortada madura e 
preparada logo após o corte. Na verdade, estas características nunca foram 
contornadas pela tecnologia. Não há dúvida de que desempenharam um 
papel importante na disciplina típica das plantations. Mesmo sob as 
condições tradicionais da escravidão no Caribe, por exemplo, parece 
inteiramente plausível que as plantations de açúcar fossem geralmente mais 
opressoras para o trabalhador do que as haciendas de café.  

Com tais afirmações sugerimos implicitamente que buscamos não 
são as regularidades suscitadas pelo sistema de plantation, mas também os 
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elos entre culturas particulares e regimes particulares de produção. Esta 
asserção, que surge tardiamente no meu argumento, supõe que o sistema de 
plantation concilia em seu interior muitas variantes, e que entre as fontes 
dessas variações destaca-se a natureza do produto cultivado. No caso da 
cana-de-açúcar — o exemplo mais antigo e mais conhecido de uma cultura 
de plantation — a vinculação é conhecida por todos os estudiosos da 
plantation. A combinação da agricultura e do processamento sob uma única 
autoridade; a organização de toda a força de trabalho, rural e industrial, em 
um único sistema; o caráter intercambiável de grande parte do próprio 
trabalho; o fator tempo nos programas produtivos; a separação entre 
produção e consumo, e entre trabalhador e instrumentos de trabalho: por 
essas e outras é que a plantation de açúcar logo assumiu em sua história um 
feitio industrial (Mintz MS). É claro que as características apontadas não 
derivam apenas do caráter perecível da cana-de-açúcar. Mas esta 
perecibilidade desempenhou papel bastante relevante nas formas como 
evoluiu a plantation e na grande ênfase, típica de sua história, no controle e 
na disciplina.  

Pretendo com isso sugerir que, para uma sociologia das culturas de 
plantation, é necessário levar em conta as próprias culturas e suas 
exigências de cultivo, como fundamentais na ordem social da plantation. 
Entre a formação das plantations de açúcar nas ilhas atlânticas da Espanha 
e de Portugal no final do século XV e o desenvolvimento das plantations no 
século XX, como a difusão da borracha no Sudeste da Ásia, do café na 
África Oriental ou do açúcar na Austrália, o próprio sistema de plantation 
tornou-se evidentemente muito mais variado e complexo. Não cabe aqui 
tratar dessa complexidade. Mas, voltando à afirmação inicial de Greaves 
sobre a diferença entre os tipos de produção camponês e de plantation, 
quero chamar a atenção para o consumo dos artigos de plantation, em vez 
de me restringir apenas à sociologia de sua produção.  

Diz-nos Greaves que o produtor agrícola é essencial para a 
capitalização que transforma a economia primitiva. Entretanto, a 
transformação da plantation que aqui nos interessa pode ser observada em 
termos de duas vias de desenvolvimento completamente diferentes. De um 
lado, podemos pensar em um desenvolvimento da plantation onde as 
populações locais são assimiladas como trabalhadores assalariados em 
Estados recém-constituídos, como no caso, por exemplo, de grande parte do 
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trabalho nas plantações de borracha da Malaia (Jain 1970), nas plantações 
de chá de Assam (Courtenay 1965) ou nas plantações de palmeiras nos 
Camarões (Ardener, Ardener e Warnington 1960). Nestes exemplos, 
embora a economia de plantation tenha geralmente provocado 
deslocamentos na vida local, e embora tenha havido quase sempre alguma 
mão de obra migrante, foi possível em geral uma continuidade substancial 
com o passado pré-plantation da maioria da população trabalhadora. 
Mesmo que a hierarquia empresarial fosse invariavelmente estrangeira, os 
trabalhadores frequentemente não o eram.  

Por outro lado, o padrão predominante do desenvolvimento da 
plantation foi completamente diferente: a propriedade da terra era gratuita 
ou muito barata, e a mão de obra era geralmente trazida do ultramar. Se se 
considerarem os porto-riquenhos levados para o Havaí para o cultivo e o 
corte de cana (Mintz 1955), os hindus que migraram para a Malásia para 
trabalhar na borracha (Gain 1970), os trabalhadores chineses “contratados” 
em Cuba (Helly 1979, Scott 1982), os melanésios transportados para a 
Austrália (Sholomowitz 1979) e, acima de tudo, os africanos escravizados e 
seus descendentes que guarneceram as plantations no Brasil, no Caribe e 
no sul dos EUA, temos que a maioria das plantations desde o século XV 
foi provida por povos de outros lugares. Por conseguinte, a plantation, 
esta criação europeia inventada para servir a fins europeus, foi, entre 
outras coisas, uma enorme alavanca demográfica (Mintz 1959:49; 
Courtenay 1965:2-3).  

Nestas duas vias de desenvolvimento, a plantation foi o agente 
imediato de profunda transformação social e cultural. Apreciando as 
consequências culturais e sociais da plantation, pode-se ir de um lado ao 
outro da equação: da natureza das culturas e suas exigências de cultivo aos 
dispêndios de trabalho humano que sustentam as plantations. 

Mesmo que possamos supor certas regularidades no sistema de 
plantation, regularidades que afetaram os trabalhadores da plantation de 
formas muito semelhantes, é ainda importante lembrar que as populações 
das plantations chegaram a elas como portadores de suas culturas, e 
tentaram perpetuá-las em sua vida cotidiana, mesmo tendo de atender às 
exigências do sistema de trabalho. Não cremos que a vida cotidiana dos 
cortadores de palmeira dos Camarões, a dos trabalhadores na cana-de-
açúcar no Brasil e a dos seringueiros na Malásia sejam culturalmente 
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semelhantes, por mais que o regime de vida nas plantations lhes imponha 
condições sociológicas muito semelhantes.  

Mas se a vida em plantation veio a se tomar uma fonte importante de 
transformações entre as populações rurais tropicais de vastas regiões do 
mundo, inserindo milhões de não ocidentais nos padrões de trabalho 
industrial, nas formas ocidentais de pensamento, vestuário, culinária e tudo 
o mais, o que dizer dos efeitos dos produtos de plantation sobre seus 
consumidores finais? Pois, para além de todos os efeitos da atividade de 
plantation sobre os que nela trabalham, existe o fato de que as plantations 
foram criadas pelo propósito empresarial ocidental de fornecer bens de 
consumo para as populações do Ocidente. Já ressaltei que os dois primeiros 
produtos foram o tabaco e o açúcar; a eles logo se sucederam o chocolate, o 
café e o chá, e logo a seguir um batalhão inteiro de outras mercadorias, 
tropicais e subtropicais.  

O processo de incorporação desses produtos ao uso ocidental 
geralmente combinou vários processos simultâneos, como tentei mostrar em 
outro lugar (Mintz MS), a respeito do açúcar: rápidas quedas de preço 
acompanhadas de rápidos aumentos na quantidade; multiplicação de suas 
utilidades, perdendo o status de produto raro ou de luxo, e adquirindo o 
status de produto necessário ou preferido; alterações na importação, antes 
destinada à reexportação e agora voltada para o consumo direto; a sólida 
incorporação dos centros produtores a redes imperiais, de modo a 
estabilizar a produção e fazê-la aumentar; crescente interesse estatal numa 
taxação mais eficiente e abrangente dos importados, conquistando uma 
clientela de massas, e assim por diante. Naturalmente, estas mudanças 
apenas afloram, sem explicá-la, a questão da incorporação cultural: os 
importantes processos pelos quais as pessoas aprendem a desejar novos 
bens, a ponto de renunciar a outros artigos de consumo a fim de obtê-los, 
processos que os tomam, de estranhos que eram, em familiares e mesmo 
essenciais, assumindo significados afetivos vinculados à ordem da vida 
cotidiana. O lugar ocupado pelas bebidas quentes, principalmente o chá, 
pelo açúcar e pelo tabaco na vida da classe trabalhadora inglesa foi 
conquistado por esses produtos entre o final do século XVII e meados do 
século XVIII. Num intervalo de 75 anos ou menos, a população britânica 
tornou-se consumidora de um estimulante sem calorias do Extremo Oriente, 
de um alimento composto apenas de calorias do Novo Mundo, e de um 
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depressivo cancerígeno também do Novo Mundo, em meio a muitas outras 
novas substâncias semelhantes. Mas o que tornou esses produtos de 
consumo “habituais” — isto é, o que os fez aderir à cultura pré-existente da 
classe trabalhadora inglesa — deve-se à sua efetiva incorporação ao ritual 
cotidiano e aos motivos e pressões para esta incorporação. Não cabe aqui 
detalhar esses processos; mas talvez bastem essas observações para 
validar minha asserção de que uma antropologia das culturas de 
plantation deve se preocupar com a cultura do seu consumo, tanto quanto 
com a cultura da sua produção.  

Minha afirmação final segue no mesmo sentido. De um lado, nós, 
estudiosos da produção de plantation, precisamos muito de uma 
hierarquia adequada de relativa sofisticação — “sofisticação” significando 
aqui na realidade tudo o que está envolvido na produção rápida, eficiente 
e lucrativa de qualquer mercadoria como café, baunilha ou chocolate. Por 
outro lado, precisamos entender, muito melhor do que hoje, os processos 
altamente complexos pelos quais tais produtos são incorporados aos sistemas 
rituais e à dieta dos consumidores dos Estados modernos. Parece-me que 
negligenciar um dos dois lados torna-nos muito menos capazes de apreender 
o significado global das mercadorias de plantation na vida moderna.  

Bibliografia 

Ardener, Edwin, S. Ardener and W. A. Warmington, eds., Plantation and 

Village in the Cameroons. Londres. 1960. 

Beckford, George L., Persistent Poverty. Nova Iorque. 1972. 

Benveniste, Meron. The Crusades in the Holy Land. Jerusalém. 1970. 

Courtenay, P. P, Plantation Agriculture. Londres. 1965. 

Foster, Phillips, and Peter Creyke, The Structure of Plantation Agriculture 

in Jamaica. College Park, Maryland. 1968. 

Galloway, J. B., “The Mediterranean sugar industry”, The Geographical 

Review 67 (2): 177-192. 1977. 

Greaves, Ida, Modern Production among Backward Peoples. 1935. 

Greenfield, Sidney, “Plantations, sugar cane and slavery”, Historical 

Reflections 6 (1): 85-119. 1979. 



136 
 

Grigg, D. B., The Agricultural Systems of the World. Cambridge, Inglaterra. 
1974. 

Hagelberg, G. B., The Caribbean Sugar Industries. New Haven, 1974. 

Helly, Denise, ldéologie et ethnicité. Montreal. 1979. 

Jain, Ravindra, South Indians on the Plantation Frontier in Malaya. New 
Haven. 1970. 

Jarrett, H. H., The Oil Palm and its Changing Place in the Economy of 

Sierra Leone. 1957. 

Malowist, Marian, “Les débuts du système de plantations dans la période 
des grandes découvertes”, Africana Bulletin 10: 9-30. 1969. 

Mintzs, Sidney W., The Contemporary Culture of a Puerto Rican Rural 

Proletarian Sugar-Cane Community. Ph.D. dissertation, Columbia 
University. 1951. 

______ “Puerto Rican migration: a threefold comparison”, Social and 

Economic Studies 4 (4): 311-325. 1955. 

______ Sweetness and Power. MS. n.d. 

Soott, Rebecca J., Slave Emancipation and the Transition to Free Labor in 

Cuba: 1868-1895. Ph.D. dissertation, Princeton University. 1982. 

Shlomowitz, Ralph, “The search for institutional equilibrium in 
Queensland’s sugar industry, 1884-1913”, Australian Economic 

History Review XIX (2): 91-127. 

Thompson, Edgar T., The Plantation. Chicago. 1935. 

Watson, Andrew M., “The Arab agricultural revolution and its diffusion, 
700-1000”, Journal of Economic History 34 (1-2): 8-35. 1974. 

Wolf Eric R., Peasants. Englewood Cliffs, Nova Jersey. 1966. 

Wolf, Eric R., Sidney W. Mintz, “Haciendas and plantation in Middle 
America and the Caribbean”, Social and Economic Studies 6(3): 380-
412.

137 
 

ESTRUTURA DO SETOR EXPORTADOR E HISTÓRIA SERIAL
1 

Héctor Pérez Brignoli 

1 

Dependência e desenvolvimento na América Latina2 revela-se o 
ensaio mais sério da sociologia latino-americana no que se refere a 
uma interpretação integrada do desenvolvimento capitalista nos 
séculos XIX e XX. 

São nele propostos uma abordagem comparativa, referida aos 
maiores países da área, bem como um esquema teórico que vincula uma 
tipologia das “situações econômicas” básicas com os processos políticos e a 
dinâmica das classes sociais. Tudo isso permitiu reinterpretar uma vasta 
gama de dados históricos. A conformação e a mudança em diferente tipos 
de alianças de classe e, em certos momentos, acordos de interesses mais 
amplos — constituem certamente o núcleo central e também a maior 
originalidade do esquema teórico proposto.  

Podem-se assinalar argumentos favoráveis e contrários à 
interpretação formulada nesse valioso ensaio. Como conjunto de hipóteses, 
seu valor heurístico foi frutífero e provocador: orientou novas investigações 
históricas e serviu também à discussão teórica. Por outro lado, o esquema 
geral não se adapta bem a muitos casos concretos, o que parece se dever a 
uma vinculação excessivamente simples entre duas “situações” da 
economia exportadora (formuladas numa etapa em que o conhecimento da 
estrutura das economias de exportação era ainda bastante vago e 
esquemático) e os processos políticos e sociais que delas derivavam de 
forma mais ou menos direta.  

Uma obra como História Contemporânea da América Latina, de 
Tulio Halperin Donghi, publicada na mesma época3 que o ensaio 
comentado, pode ser vista como uma alternativa válida para as debilidades 
                                                 
1 Este artigo foi traduzido por Carlos Nelson Coutinho.  
2 Fernando Henrique Cardoso e E.Faletto, Dependência e desenvolvimento na América 

Latina. Ensaio de interpretação sociológica, Rio de Janeiro, Zahar, 8ª edição, 1981. 
3 Tulio Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América Latina, Madrí, Alianza 
Editorial, 1969, ed. Brasileira: História da América Latina, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1975.  




