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mesmo produto primário, suas características e modo de produção, podem 
inesperadamente reforçar dois arranjos sociais e regimes políticos totalmente 
diferentes. Aí, o micromarxismo toma um rumo bastante não’ marxista. Pois 
venho dizendo, usando a terminologia marxista, que um conjunto idêntico de 
forças produtivas poderia ainda manter uma relação de cumplicidade, de 
reforço mútuo, com mais de um conjunto de relações de produção.  

No fim de contas esta conclusão é tanto melhor para mim, pois estou 
longe de desejar estabelecer um novo tipo de reducionismo ou 
determinismo. Meu objetivo tem sido mostrar não que um produto primário 
de exportação determinará o ambiente sociopolítico de modo singular e 
exaustivo, porém, que a cada momento este imprimirá certos padrões que 
lhe são peculiares a qualquer situação em que se encontre, e que é possível 
e vale o esforço estudar o processo pelo qual imprime tais padrões. 
Relacionado a este ponto, notamos que existem diferentes graus de 
afinidade ou compatibilidade entre atividades econômicas específicas, de 
um lado, e variedades de ambiente sociopolítico de outro. Em um dos 
extremos da escala, percebemos atividades que mantêm a já mencionada 
relação de cumplicidade e reforço mútuo com o ambiente que as cercam. 
Embora seja possível para a mesma atividade manter tal relação com mais 
de um ambiente sociopolítico, encontramos no outro extremo da escala 
atividades econômicas que apresentam um grau muito baixo de 
compatibilidade com certos quadros sociopolíticos — por exemplo, certos 
frutos e vegetais que requerem “cuidado amoroso”, parecem ser pouco 
adequados para uma agricultura de tipo coletivista. Porém o argumento em 
defesa do fenômeno de convergência levou-me adiante do que pretendia. O 
estudo sistemático desses problemas exigiria um trabalho muito mais longo. 
O presente ensaio teve como objetivo principal explorar as linhas de 
compatibilidade dos produtos primários com o desenvolvimento econômico 
num dado período histórico, dentro dos padrões sociais e políticos 
característicos desse período — e não a sua compatibilidade com regimes 
sociopolíticos. 

65 
 

MODOS DE PRODUÇÃO E IMPERIALISMO: MODELOS ALTERNATIVOS1 

Bernardo Sorj 

Este trabalho tem por objetivo formular hipóteses sobre as 
estruturas das economias de exportação, que tentam se distanciar dos 
marcos conceituais dominantes na bibliografia latino-americana das duas 
últimas décadas. 

A pergunta que formulamos na primeira parte é a seguinte: de que 
modo, na periferia, a partir das determinações que lhe são específicas, o 
capitalismo repõe suas premissas socioeconômicas, as quais incluem — 
como veremos — formas não capitalistas de produção, numa relação ao 
mesmo tempo complementar e contraditória? Ao invés da análise de 
articulação de modos de produção, na qual se identificam “modos de 
produção” que são depois articulados por relações funcionais, nosso ponto 
de partida será a dinâmica desencadeada pela produção capitalista na 
exportação e, a partir dela, a análise da forma pela qual as relações de 
produção não capitalistas se subordinam ao seu movimento.2 

                                                 
1 Este artigo utiliza amplamente materiais de dois trabalhos nossos sobre o tema: A 
reprodução do capitalismo periférico exportador: estrutura e contradições, em coautoria com 
Leo Zamosc, publicado em Cadernos do DCP, n. 4, 1977; e do trabalho, apresentado no 
Seminário sobre Economias de Exportação na América Latina. Reflexões heréticas sobre o 
imperialismo e as economias de exportação a ser publicado pela revista Dados. Este artigo 
foi traduzido por Carlos Nelson Coutinho. 
2 A discussão sobre o caráter feudal ou capitalista das relações de produção na América 
Latina foi, em geral, bastante infrutífera. Grande parte do debate girou em tomo de critérios 
isolados para demonstrar o caráter feudal ou capitalista das relações de produção sem 
analisar a dinâmica do conjunto. Embora venhamos a tratar novamente desse assunto 
adiante, interessa-nos ressaltar por enquanto que — na medida em que se afirma a 
preponderância do capitalismo — dever-se-ia explicar a razão pela qual esse capitalismo não 
destrói as formas de produção não capitalistas. 
Em sua crítica a Frank, E. Laclau (1971) afirma que, na América Latina os modos de 
produção não capitalistas estão subordinados às leis de produção do modo de produção 
capitalista. Laclau apenas apresenta esse enunciado, sem comprová-lo; mas, se o 
considerarmos como correto — e, fundamentalmente, essa é nossa opinião —, não se 
justifica que Laclau continue falando de modos de produção, a não ser que se mantenha uma 
definição formal de modo de produção como conjunto de variáveis empíricas e não como 
uma totalidade cuja reposição determina leis específicas de movimento para o conjunto da 
sociedade. O próprio Laclau reconhece que esses modos de produção na América Latina 
estão subordinados às leis de movimento do capitalismo, sendo assim relações de produção 
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Na segunda parte do trabalho, expõem-se algumas ideias que 
questionam a importância atribuída à transferência de excedentes da 
periferia para o centro como marco explicativo do subdesenvolvimento do 
Continente. Indicando que em certos períodos históricos o movimento de 
excedentes foi inclusive inverso, buscamos relativizar explicações 
baseadas na economia, com o objetivo de indicar a necessidade de 
aprofundar o estudo das características das classes dominantes e das 
estruturas de dominação. 

Estrutura e dinâmica das economias de exportação 

A análise e Marx do processo de reprodução capitalista considera a 
existência de duas seções básicas na produção (a de bens de consumo do 
trabalhador e a de meios de produção), e estuda a dinâmica entre ambas as 
seções, que gera a reprodução do capital social. A análise de Marx, 
contudo, baseia-se na suposição de que as relações de produção capitalistas 
predominam em ambas as seções e que o sistema produtivo é uma unidade 
autossuficiente. Nesse sentido, as formações periféricas diferem da análise 
de Marx, sobretudo no seguinte: 

a) A divisão do trabalho se dá entre seções que contêm tipos 
diferentes de relações de produção. 

b) Não há uma seção que produza meios de produção. O capitalismo 
periférico exportador possui apenas uma seção de produção de bens 
manufaturados para a exportação (Seção II e insumos para a Seção I das 
economias centrais) e um setor de bens de subsistência para os 
trabalhadores do setor exportador (Seção II). 

c) A formação periférica depende do exterior tanto para a realização 
da maior parte de sua produção, quanto para a aquisição de mercadorias 
para a Seção I e parte da Seção II. 

d) As contradições principais do processo de reprodução aparecem 
como contradições que ocorrem entre a economia nacional e a externa, já 

                                                                                                                 
subordinadas, cuja existência deve ser explicada pela forma própria de acumulação na 
periferia. Por outro lado, deve-se reconhecer a existência de relações de produção não 
capitalistas, como um tipo específico de apropriação do trabalho excedente e de 
desenvolvimento das forças produtivas, já que essas determinam uma forma específica de 
inserção econômica e política. 
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que não expressam diretamente as características de um circuito 
autocentrado de acumulação. 

Enquanto a análise de Marx pressupunha que as relações de produção 
capitalistas predominavam e que se tratava de um sistema autorregulado, no 
caso do capitalismo periférico ocorre que as formações não contêm 
imanentemente o conjunto do circuito de sua produção/ 
comercialização/consumo; e as relações entre as diferentes seções são 
também relações entre diferentes relações de produção, e relações entre a 
economia periférica e a economia central, fundamentalmente em termos de 
“importações” e “exportações”. 

É fundamental indicar que a análise do processo de produção 
econômica não é suficiente para dar conta da manutenção e/ou mudança da 
sociedade. Toda forma de reprodução econômica pressupõe a existência de 
formas de dominação, que são inclusive precondição de funcionamento das 
relações de produção. Na parte final deste ensaio, voltaremos a esse tema. 

Nossa análise da reprodução do capitalismo periférico exportador 
tomará como referência histórico-concreta o caso de El Salvador. Na 
medida em que toda experiência histórica tem aspectos particulares e 
universais, consideramos que é possível e necessário desenvolver nossas 
proposições a partir de um caso histórico concreto. Contudo, sentimo-nos 
livres para introduzir, quando considerarmos relevantes, exemplos tomados 
de outros contextos históricos. 

O caso salvadorenho tem como atrativo o fato de ser uma economia 
relativamente simples, tanto em termos de variação regional e histórica 
quanto em termos de produção — fundamentalmente, o café —, e por estar 
a produção em mãos de proprietários nacionais. Contudo, devemos advertir 
contra a aplicação mecânica dos esquemas que desenvolveremos em 
seguida, já que as características históricas e as formas de enclave 
influenciarão cada formação de modo específico. Podemos assinalar aqui, 
pelo menos, alguns aspectos que influenciarão o tipo de dinâmica de 
reprodução, sem incluir os efeitos próprios dos processos políticos: 

a) O contexto histórico herdado em termos de relações de produção. 
No caso latino-americano, temos pelo menos três situações típicas, ainda 
que nunca presentes de forma pura em contextos concretos: 1) formações 
com populações pré-colombianas integradas com a força de trabalho desde 
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a Colônia; é o caso da maioria dos países andinos, da América Central e do 
México. As formas organizadas de comunidade indígena encontradas pelos 
colonizadores irá conformar a fonte principal de mão de obra e de terras 
potenciais a serem apropriadas pelos latifúndios; 2) formações baseadas no 
trabalho escravo, por causa da falta de população nativa ou da inadequação 
dessa ao trabalho forçado; nessa categoria, podemos incluir o Brasil e o 
Caribe; 3) regiões que foram praticamente abandonadas durante a maior 
parte do período colonial, instalando-se nelas, a partir do século XIX, 
formas mais desenvolvidas de trabalho livre; nesse caso, podemos incluir o 
Uruguai e a Argentina. A partir desses contextos históricos, desenvolveram-
se formas diferentes de integração entre os setores exportadores e o 
conjunto de relações sociais que os precederam. 

b) o tipo de produção exportada afetará o caráter das relações de 
produção. Uma primeira distinção é a que pode ser feita entre enclaves de 
mineração e agropecuários. Dentro desse último tipo, pode se distinguir 
entre agricultura e pecuária; e, na agricultura, é preciso distinguir entre 
diferentes culturas. Cada tipo de produto exige: 1) um tipo de mão de obra 
diferente (por exemplo, permanente ou temporária); 2) exerce, por sua vez, 
um tipo de demanda diferente para seu capital variável: formas de produção 
com mão de obra temporária exigem uma produção de subsistência não 
limitada e inesgotável; 3) apresenta um potencial de expansão ecológica 
diverso (por exemplo, as minas têm um caráter tipicamente localizado, o 
que não tende a acontecer com a pecuária); 4) tipos diferentes de produtos 
exigem níveis diferentes de concentração de capital (esse será um fator 
central na determinação da propriedade — nacional ou estrangeira — do 
enclave). Se o produto exportado faz parte do consumo interno 
(especialmente quando se trata de produtos alimentícios), gera um novo tipo 
de relação entre produção para exportação e reprodução da força de 
trabalho interna. 

c) o enclave pode tender a ser total ou parcial, ou seja estender-se a 
todo o território nacional ou a se limitar geograficamente a certas zonas. 

Cada um desses aspectos terá efeitos específicos sobre o caráter das 
contradições que se desenvolverão a partir da expansão do setor exportador. 
A análise das possíveis combinações está fora dos limites desse trabalho, mas 
deverão ser levadas em conta na medida em que haja uma tentativa de aplicar 
os esquemas aqui desenvolvidos. Outros aspectos — sobre os quais 
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voltaremos na parte final —, como, por exemplo, a estrutura de propriedade e 
os processos políticos, afetarão igualmente cada caso histórico concreto. 
Contudo, acreditamos que — do ponto de vista da teorização dos fluxos 
centrais que caracterizam uma economia exportadora — a perspectiva que 
desenvolvemos em seguida é fundamentalmente válida para entender qualquer 
processo de reprodução material do capitalismo periférico exportador. 

Não nos estenderemos sobre as características da história colonial de 
El Salvador. Embora as formas em que se desenvolveram a escravidão, a 
encomienda e, principalmente, a produção em larga escala de cacau 
apresentem grande interesse, tomaremos como ponto de partida as 
estruturas que se estabeleceram desde o século XVIII e que se mantiveram 
basicamente inalteradas até a expansão da economia exportadora. A 
característica central dessa economia era o binômio fazenda-comunidade. 
As características desse binômio já foram amplamente analisadas por Wolf 
(1959) em referência ao México e à América Central, pelo que nos 
limitaremos aqui a considerar as características específicas que assumiram 
em El Salvador.3 Contudo, devemos recordar que as comunidades indígenas 
a que estamos nos referindo não são descendentes diretas das comunidades 
pré-colombianas, mas são produto da apropriação privada de terras e da 
necessidade de criar fontes mais ou menos permanentes de mão de obra. A 
fazenda emergente assegurava a mão de obra permanente de que carecia 
através de diferentes mecanismos de sujeição do trabalhador à terra; mas a 
mão de obra temporária só podia ser garantida através da concentração 
territorial ou da concentração espacial dos índios nas chamadas 
comunidades, que passaram a ser de fato reservas de mão de obra 
temporária para a fazenda. 

O êxito da produção cafeeira na Costa Rica e na Colômbia e a 
adequação de certas áreas de El Salvador para a planta estimularam os 
primeiros cultivos, que foram empreendidos não só por fazendeiros que 
destinaram parte de suas terras à nova produção, mas também por certas 
comunidades indígenas e até por imigrantes europeus e certos elementos 
urbanos, que compraram terras em função da possibilidade de iniciarem um 
negócio lucrativo. Já na década de 70, e com a incessante demanda dos 

                                                 
3 As referências ao contexto centro-americano e salvadorenho baseiam-se no trabalho de L. 
Zamosc, El Salvador on the Eve of the World Economic Depression, H. A. Thesis. 
University of Haifa. 1975. 
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mercados europeus e dos Estados Unidos, o cultivo do café encontrava-se 
muito difundido no país; e, durante a primeira parte deste século, a 
produção das plantações de café terminou por representar a quase totalidade 
das exportações. Todavia, para considerar a forma de que se revestiu o 
processo de expansão e suas consequências, é necessário considerar as 
características do cultivo cafeeiro e as condições concretas salvadorenhas, 
tanto do ponto de vista geográfico-climático como do ponto de vista das 
estruturas produtivas em cujo meio tal expansão teve lugar e às quais 
transformou radicalmente. 

A planta do café tolera certos limites de variação climática e adequa-
se especialmente a certos tipos de solo, requerendo de três a cinco anos para 
que a primeira colheita possa ser realizada. Para serem levados ao mercado, 
os grãos devem ser limpos e secos em locais de processamento especiais. 
No que se refere à força de trabalho, o cuidado das plantas demanda 
trabalho permanente ao longo do ano, enquanto o recolhimento e 
processamento dos grãos exige trabalho temporário nas épocas de colheita. 
Dadas as condições geográficas e climáticas de El Salvador, esses pré-
requisitos da produção cafeeira tinham significações precisas: 

a) As áreas apropriadas à produção do café são limitadas em extensão 
e se concentram nos vales e encostas da cadeia montanhosa que atravessa a 
zona central do país, de leste a oeste. O caráter limitado do solo adequado 
tem várias consequências: 

b) Determina padrões técnicos específicos de cultivo. Nas épocas 
iniciais do café no Brasil, obtinham-se altos rendimentos usando o solo até 
seu esgotamento, depois do que se plantavam novos cafezais. Em El 
Salvador, isso era impossível devido às limitações territoriais; os altos 
rendimentos, assim, dependiam da substituição das plantas mais velhas e 
menos produtivas e da conservação da fertilidade do solo. Tudo isso 
implica maiores insumos em tecnologia, fertilizantes e, em particular, mão 
de obra. Em segundo lugar — e do ponto de vista das relações de produção 
nos cultivos em larga escala —, a quantidade limitada de terras adequadas 
torna impossível, do ângulo da rentabilidade dedicar porções de tais terras 
para que os trabalhadores assegurem sua própria subsistência: todo o 
terreno disponível tinha de ser plantado com café, o que implicava que a 
produção em vasta escala devia se fazer com base no trabalho assalariado. 
Uma terceira consequência da situação geográfica do café em El Salvador 
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liga-se ao fato de que precisamente as áreas adequadas ao cultivo estavam 
densamente povoadas pelas comunidades indígenas de subsistência, aspecto 
que consideraremos abaixo. 

c) Levando-se em conta que somente depois de certo tempo pode se 
obter a primeira colheita, e considerando também os insumos necessários 
em fertilizantes, etc., vemos que o cultivo do café exigia um certo capital 
inicial. Isso teve influência no sentido de gerar uma desvantagem relativa 
dos pequenos produtores em face das plantagens. Essa desvantagem torna-
se maior se considerarmos as grandes necessidades de mão de obra na 
época da colheita. Esses fatores, contudo, não foram decisivos na 
determinação de um padrão único de plantação de café. Os casos da Costa 
Rica e da Colômbia mostram que, apesar dessas limitações, a produção de 
café pode se desenvolver com base em pequenas parcelas. A diferença 
fundamental reside no fato de que, em tais países, a expansão cafeeira se 
deu através de um processo de colonização parcelar, enquanto no caso 
salvadorenho — como logo veremos — tratou-se basicamente de um 
processo de acumulação primitiva. 

d) O processamento dos grãos de café, exigindo instalações e 
maquinarias especiais, implicava inversões de capital que estavam ao 
alcance de apenas uns poucos; com isso, iremos encontrar — inclusive 
entre as grandes explorações cafeeiras — diferenças no que se refere ao 
controle dos meios de produção estratégicos, que terminaram por 
determinar ou a concentração das plantagens em mãos de certas famílias 
principais, ou a dependência de outros plantadores em relação a elas. 
Voltaremos a esse tema mais adiante, quando tratarmos dos processos de 
comercialização da produção. 

Essas considerações explicam a razão pela qual a expansão do café 
em El Salvador significou, ao mesmo tempo, a expansão de relações de 
produção capitalistas, através do surgimento e desenvolvimento de um setor 
de estabelecimentos agrícolas cafeeiros. Esse processo significou, num 
primeiro momento, a redefinição das fazendas e da classe de proprietários 
rurais nas áreas em que a terra da fazenda era adequada ao cultivo do café, 
e, posteriormente, à expansão do setor de plantagens a partir de um 
processo básico de acumulação primitiva. Vejamos agora que forma 
concreta assumiu esse processo, e que outros efeitos principais teve a 
expansão das plantagens capitalistas de café em El Salvador. 
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Já havíamos antecipado que era precisamente nas áreas montanhosas 
adequadas ao café onde as comunidades indígenas estavam principalmente 
estabelecidas. A extensão do cultivo colocava na ordem do dia dois 
imperativos para os proprietários fundiários capitalistas: o acesso à terra e o 
controle da mão de obra. A lei da abolição das comunas indígenas (éjidos) 
em 1882, que afirmava ser a propriedade comunal um obstáculo ao 
progresso e à modernização de El Salvador, preparou de um só golpe o 
terreno para a obtenção de ambos os objetivos. As propriedades comunais 
foram divididas e os proprietários individuais receberam o direito de alienar 
a terra, com o que restou aberto o caminho para a expropriação dos 
camponeses por meios legais e, onde houve resistência, por meios 
violentos. As plantagens que surgiram nessas áreas tiveram assim plena 
disponibilidade de mão de obra, a tal ponto que eram incapazes de assimilar 
de modo permanente a população expropriada na condição de assalariados. 
É aqui onde encontramos uma das peculiaridades do desenvolvimento do 
capitalismo em El Salvador e em outros países latino-americanos: na 
medida em que o setor capitalista é o único capaz ele absorver mão de obra 
(já que não está acompanhado, como no caso da Europa Ocidental, por uma 
generalização das relações de produção capitalistas, com emergência de 
setores manufatureiros urbanos, etc.), e na medida em que o processo de 
acumulação primitiva gerado pela expansão do setor capitalista exportador 
libera mais mão de obra do que a necessária de modo permanente em tal 
setor, o que resulta é um fortalecimento das relações de produção não 
capitalistas em outros setores produtivos e, inclusive, a criação de novos 
setores caracterizados pela produção não capitalista. No caso de El 
Salvador, isso se expressa concretamente no fato de que os indígenas 
expropriados, que não puderam ser empregados de modo permanente nas 
plantagens, viram-se compelidos ou a ocupar terrenos marginais de forma 
precária e a depender do trabalho temporário para completar suas 
necessidades de subsistência, ou a descer até o Vale do Lempa, no norte, ou 
até a planície costeira, no sul, tentando obter acesso à terra. Essas áreas 
haviam sido centros de produção de anil e, com o desaparecimento do 
mercado para esse produto, as fazendas tinham entrado num período de 
regressão e decadência, que não foi afetado pelo boom do café, já que o 
clima ali não era adequado ao cultivo desse. Dada essa situação, os 
latifundiários estavam ansiosos por permitir o estabelecimento de colonos e 
parceiros em suas terras; e o que assistimos é um reflorescimento das 
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fazendas, uma espécie de segunda servidão “ao modo salvadorenho”, 
gerada pelo desenvolvimento do setor capitalista. 

A contribuição do desenvolvimento das plantagens para o 
fortalecimento das fazendas não se reduzia apenas ao fluxo de colonos; um 
fator central, aqui, é que a expansão do setor capitalista implicou a abertura 
de um importante mercado interno para produtos de subsistência. Na 
medida em — que uma grande parte da população (os trabalhadores 
permanentes e as massas de trabalhadores temporários em épocas de 
colheita) passou a depender exclusiva ou parcialmente dos salários das 
produções cafeeiras para a própria subsistência, essa população constituiu-
se ao mesmo tempo em mercado para meios de subsistência produzidos em 
outros setores produtivos. Coube às fazendas revitalizadas e aos setores 
indígenas aculturados de pequenos produtores de mercadorias abastecer as 
necessidades desse mercado interno. No caso desses últimos, isso significou 
mudanças radicais em seus padrões de vida e de produção: com a crescente 
importância da produção para o mercado, essa deixou de ser meramente um 
excedente que se vendia, e tais setores passaram a se especializar na 
produção de gêneros específicos, o que implicava passar a depender, por 
seu turno, do mercado para outros produtos necessários (o exemplo típico 
desse caso é o desaparecimento da indústria doméstica e a dependência da 
compra de produtos manufaturados). 

Finalmente, o setor urbano estava pouco desenvolvido. Segundo 
Rodgers (1929), havia um certo desenvolvimento das oficinas artesanais, 
enquanto as fábricas eram poucas e de pequena escala. A maior parte da 
manufatura concentrava-se no oeste, que tinha um maior percentual de 
população urbana e maior concentração de trabalhadores assalariados. Entre 
os bens produzidos internamente, encontram-se a cerveja, móveis, sabão, 
curtume, charutos e têxteis baratos. Em sua maioria, esses produtos eram de 
pior qualidade do que os importados e destinavam-se às classes populares. 
Esses dados apresentam certa concordância com os de outros países, e 
mostram que, desde seus inícios, desenvolveu-se nas economias latino-
americanas um setor industrial que fornecia parte importante dos bens de 
reprodução da classe trabalhadora. Embora a existência de um certo 
desenvolvimento industrial seja importante para o estudo do processo de 
industrialização, a importância econômica mínima desse setor no período 
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que estamos estudando permite que o consideremos como um setor 
secundário em termos dos fluxos de mercadorias e monetários. 

O desenvolvimento de um setor exportador capitalista de plantagens 
implicou em El Salvador não somente um processo de acumulação 
primitiva com características especiais, mas trouxe como consequência o 
estabelecimento de uma estrutura produtiva com setores dessemelhantes do 
ponto de vista de suas relações de produção, porém altamente integrados 
segundo uma divisão do trabalho em nível nacional. O setor capitalista 
transformou os outros setores, redefinindo-os e, até mesmo, criando-os de 
acordo com suas necessidades próprias; ao mesmo tempo que depende 
deles para o abastecimento de meios de subsistência a custo baixíssimo (o 
que resultava numa maior taxa de exploração da força de trabalho, já que a 
reprodução dessa custava menos), esses dependem daquele para realizar 
suas mercadorias e, desse modo, se reproduzirem. Consideremos agora essa 
situação geral precisamente a partir do ponto de vista de como se 
reproduzem em seu conjunto os setores do sistema produtivo salvadorenho. 

A combinação de relações de produção capitalistas e não capitalistas 
torna praticamente impossível mostrar as relações intersetoriais em termos 
quantitativos, razão por que nos limitaremos a assinalar a existência dos 
fluxos em termos de mercadorias, dinheiro e produto excedente, assim 
como o tipo de relação que mantêm entre si. 

A reprodução do sistema produtivo: fluxos de mercadorias e seus agentes 

sociais 

Ao nos referirmos aos diferentes setores produtivos em El Salvador, 
incluímos algumas indicações sobre o objetivo da produção em cada um 
deles e a mobilização de força de trabalho entre os setores. Esses fluxos de 
mercadorias, incluindo tanto produtos como força de trabalho, apresentam-
se em conjunto na figura 1. Os fluxos menos importantes — como, por 
exemplo, as exportações marginais de anil e bálsamo produzidos pelas 
fazendas e por pequenos proprietários, bem como movimentos temporários 
de caráter secundário entre as fazendas e as plantagens — não são 
considerados, com o objetivo de simplificar a imagem. 
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Figura 1 — Fluxo de mercadorias entre os setores produtivos salvadorenhos 
Setores de produção não capitalista de 

mercadorias 
Fazendas Pequenos produtores 
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(camponeses e artesãos) 

 

 

 

 

 

 

MS = Meios de Subsistência; FT = Força de Trabalho 

Os fluxos intersetoriais que estamos descrevendo aqui podem ter 
lugar somente por meio de transações de mercado; trabalhadores 
temporários vendem sua força de trabalho aos plantadores capitalistas, 
meios de subsistência são vendidos e comprados, e o café para a exportação 
é vendido a compradores de ultramar. Se deixarmos de lado a compra e 
venda da força de trabalho e os casos em que os próprios produtores diretos 
vendiam seus produtos no mercado, todas essas transações representam o 
espaço no qual se insere o capital comercial (voltaremos sobre tal inserção 
mais adiante, considerando por enquanto apenas os fluxos intersetoriais em 
si mesmos). 

A produção que as fazendas e os pequenos produtores levam ao 
mercado — carnes, açúcar, milho, feijão, manufaturas artesanais etc. — 
destina-se principalmente aos trabalhadores das plantagens e ao próprio 
setor de subsistência.4 As plantagens produzem para a exportação e temos 
apenas um fluxo marginal de café para o mercado interno. Ao mesmo 
tempo, a plantagem depende da produção do setor não capitalista para seu 
abastecimento de meios de subsistência; as fazendas e os pequenos 
produtores dependem do setor capitalista para realizarem seus produtos. 

                                                 
4 Fonte: Rodgers (1929, p. 15). 
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Embora a produção dos setores considerados satisfizesse as 
necessidades internas de alimentos básicos, não supria as ferramentas, 
maquinarias, matérias-primas e outros meios de produção manufaturados 
essenciais. Em outras palavras: se considerarmos os diferentes setores como 
integrados, configurando um sistema nacional, esse sistema não é 
autossuficiente; El Salvador tinha de importar os meios de produção e 
matérias-primas — maquinaria para os estabelecimentos de processamento 
de café e açúcar, ferramentas agrícolas e artesanais, meios de transporte, 
fertilizantes, materiais de construção etc. —, sem os quais a produção nas 
plantagens e nos outros setores teria sido impossível. Também certos meios 
de subsistência eram importados, como alimentos enlatados, frutas, 
produtos farmacêuticos, vestuário e outras manufaturas básicas. Finalmente, 
produtos de luxo como sedas, porcelanas, automóveis etc., também eram 
importados para o consumo das classes dominantes. 

Os dados sobre a origem das importações e sua composição5 
demonstram a forte dependência não somente pelo lado dos meios de 
produção, mas também pelo de certos itens ligados à reprodução da força de 
trabalho, além dos itens de luxo. Entre as importações necessárias para a 
reprodução da força de trabalho — nem sempre distinguível dos itens de 
luxo —, podemos mencionar os alimentos, produtos farmacêuticos, têxteis. 
Entre os instrumentos de produção, não somente o item “máquinas” era 
importante, mas também outros insumos como fertilizantes, petróleo e 
instrumentos de transporte. Finalmente, entre os itens classificados como 
produtos de luxo, podemos mencionar porcelanas, automóveis e perfumes 
para o consumo das classes dominantes. 

Então, se considerarmos também as importações, obteremos a 
seguinte versão, mais ampliada e completa, dos principais fluxos de 
produtos entre setores produtivos no sistema econômico nacional, ou entre 
esse e o mercado externo. 

A figura 2 mostra que, depois de importados, os meios de 
subsistência são canalizados para os diferentes setores; os meios de 
produção e matérias-primas dirigem-se principalmente para o consumo 
produtivo das plantagens; e os bens de luxo serão consumidos por 
capitalistas e fazendeiros. Esse esquema resume, então, o processo 

                                                 
5 Fonte: Liga das Nações (1929, vol. 3, p. 65). 
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completo de circulação de mercadorias através do sistema produtivo 
salvadorenho e seus “extremo abertos”. Volta-se a demonstrar aqui que uma 
grande parte das mercadorias consumidas, dentro do país são produzidas no 
exterior, enquanto a maioria do que é produzido em El Salvador como 
mercadoria é consumida em mercados de ultramar. 

Figura 2 — Fluxos de mercadorias entre os setores produtivos 
salvadorenhos e entre El Salvador e o exterior 
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meios de beneficiamento, estabelecimentos para processamento dos grãos 
de café. Dessa forma, a produção se concentra na mão dos grandes 
plantadores, que assumem a comercialização através da venda e do 
embarque do café para as firmas importadoras dos Estados Unidos e da 
Europa.6 Sendo assim, os grandes plantadores não dependiam de um grupo 
intermediário de comerciantes, como ocorreu em outros países da América 
Latina (por exemplo, no caso do café no Brasil e na Costa Rica).7 

Os comerciantes, como um grupo diferenciado, aparecem no setor A 
como importadores.8 Formavam um grupo pequeno, que dirigia firmas 
importadoras estabelecidas na capital, com agências nas principais cidades 
de província. Seus comissários ligavam-nos com os pequenos comerciantes 
do setor B. Em sua maioria, quase sem exceção, esses grandes comerciantes 
e seus agentes eram estrangeiros: ingleses, alemães e holandeses; e, no caso 
dos têxteis, a maioria era formada por palestinos.9 Com o desenvolvimento 
do Mercado Comum Centro-Americano, nos anos 50, os comerciantes 
passaram a investir no incipiente setor industrial, que começara a se 
desenvolver;10 outros entraram no negócio do café-através de casamentos 
com membros do grupo latifundiário.11 Contudo, no período que nos ocupa, 
esse processo estava apenas em seus inícios; e, também em nossos dias, 
esse grupo se conserva como um grupo relativamente diferenciado. O grupo 
de comerciantes importadores pode ser considerado tanto pelo papel-chave 
que possuía como agente direto da produção estrangeira, quanto pelo fato 
de centrar suas atividades exclusivamente no comércio. 

Suas atividades comerciais geravam grandes lucros, que — 
centralizados em poucas mãos — permitiam-lhes obter uma grande 

                                                 
6 Cf. Munro (1918, p. 167). Aubey (1969), em seu elenco dos interesses dos plantadores, 
mostra como esses monopolizam o setor exportador. 
7 O caso brasileiro foi analisado por Prado Jr. (1963) e Furtado (1967). 
8 Em todos os informes sobre a situação comercial e econômica, esse grupo é referido 
especificamente como os “comerciantes importadores”. CL, por exemplo, o informe de 
Grant-Watson ao Ministério das Relações Exteriores inglês (que abreviaremos como FO — 
Foreign Office), 371 15074 AI344, p. 325, e Rodgers (1931, p. 18). 
9 CL Rodgers (1931, pp. 18-19), Munro (1918, pp. 114-115), Shepherd (1933, p. 34). Veja-
se também a lista dos nomes dos comerciantes apresentada por Aubey (1969). 
10 Cf. Reynold (1967, p. 54). 
11 Cf. Aubey (1969, p. 271). 
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concentração de capital e os transformava num poderoso grupo de 
interesse.12 

Já o setor comercial B circunscrevia-se basicamente ao tráfico e 
venda interna de mercadorias, importadas ou produzidas internamente. Esse 
setor, em El Salvador, estava em mãos de pequenos donos de lojas, 
vendedores ambulantes; era controlado em sua maior parte por palestinos, 
sírios e imigrantes chineses. Isso fazia com que a tensão gerada contra esses 
vendedores e negociantes assumisse geralmente a forma de conflitos 
étnicos.13 Esses pequenos comerciantes formavam um grupo relativamente 
grande, já que somente o grupo palestino atingia cerca de duas mil 
pessoas.14 A grande quantidade de pequenos comerciantes e intermediários 
no mundo rural é típica dos estágios menos desenvolvidos do surgimento do 
capitalismo.15 

Se retornarmos à estrutura da produção de El Salvador, veremos que 
— embora conseguisse satisfazer a demanda interna de comestíveis básicos 
(milho, feijão, açúcar) — ela dependia completamente do exterior para 
satisfazer suas necessidades de maquinarias, insumos e produtos 
manufaturados. 

Considerando o conjunto dos fluxos de mercadorias e os agentes 
sociais responsáveis por esses fluxos, temos a seguinte figura do sistema 
econômico salvadorenho: 

A figura 3 mostra o conjunto dos fluxos de mercadorias e os agentes 
encarregados de sua comercialização. Podemos ver que o setor A vende 
diretamente às grandes plantagens tanto os artigos de luxo como os 
instrumentos de produção. A figura 3 nos mostra, de modo claro, como o 
sistema econômico salvadorenho era completamente extrovertido. A 
relação entre o setor comercial e o setor produtivo é de caráter mais 
complexo do que numa economia autocentrada, já que o setor comercial 
interno não representa um momento do processo produtivo, de realização da 
produção. Isso não quer dizer que não exista uma relação necessária entre a 

                                                 
12 Cf. Munro (1918, p. 114), Rodgers (1931, pp. 18-19). 
13 A relação entre conflitos étnicos e o monopólio do pequeno comércio por chineses e 
palestinos aparece claramente no informe de Rodgers, em FO 371 15073 A2504. 
14 Cf. o informe em FO 371 15816 A408. 
15 Cf. a análise de Ward (1967). 
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produção e a comercialização. Mas essa relação se expressa 
fundamentalmente através da balança de pagamentos, que determina as 
possibilidades de importação (ver anexo). Ou seja: há uma 
complementaridade entre o setor produtivo e o de comercialização, mas não 
de tipo imediato, e com caráter diverso da relação segundo a qual o setor 
comercial realiza a produção do próprio sistema econômico. No caso do 
capitalismo periférico, o setor comercial tem uma relação diferente com o 
setor produtivo e o conflito de interesses é mais profundo (os lucros do 
setor importador são indiretamente parte da mais-valia gerada pelo setor 
produtivo, enquanto os lucros do setor exportador são diretamente parte da 
mais-valia do setor produtivo). A maior rotação do capital comercial não 
implica imediatamente um aumento da produção interna. 

Figura 3 — Fluxos de mercadorias entre os setores produtivos 
salvadorenhos e entre El Salvador e o exterior 
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Fluxos monetários e seus agentes 

O capital industrial, para realizar o valor das mercadorias, deve 
assumir a forma monetária, de modo a poder comprar novamente força de 
trabalho e meios de produção. Por isso, o processo produtivo é uma 
corrente permanente, na qual os fluxos monetários são uma contraparte dos 
fluxos de mercadorias (incluindo a força de trabalho). Na análise do 
processo capitalista efetuada por Marx, o capital em sua forma monetária 
aparece como o ponto de partida do processo de reprodução, já que tanto na 
Seção I como na II o capitalista tem de adiantar dinheiro para desencadear o 
processo produtivo. Num sistema onde predominem as relações de 
produção capitalistas, o dinheiro é o ponto de partida de todos os setores de 
produção, ao passo que — no caso de uma economia como a salvadorenha 
— vemos que o dinheiro só é adiantado num setor produtivo, o das 
plantagens, no qual se dão relações de produção capitalistas. Contudo, 
também no caso da economia salvadorenha os fluxos monetários são a 
contraparte dos fluxos de mercadorias; mas, ao contrário de uma economia 
puramente capitalista, esses fluxos não são uma expressão direta da forma 
em que as mercadorias são produzidas. A monetarização da economia é, ao 
mesmo tempo, consequência do nível de divisão do trabalho — através do 
nível de circulação de mercadorias — e das relações de produção — por 
causa da importância do trabalho assalariado —, e um motor de 
transformação e de aprofundamento desses processos, já que é um veículo 
de expansão do valor de troca e dos processos por esse determinados. 

Começaremos pelos fluxos monetários dentro do setor produtivo 
nacional, através da figura simplificada n.º 4. As flechas que indicavam 
anteriormente a direção dos fluxos de mercadorias passam agora a indicar a 
direção do fluxo monetário e o produto pelo qual está sendo trocado. A 
fazenda e os pequenos produtores (rurais e urbanos) foram colocados num 
só bloco, já que representam o setor de produtores não capitalistas. As 
plantagens representam o setor capitalista e as transações são mediatizadas 
pelo setor comercial B. 

A figura 4 nos dá uma visão clara de como os fluxos monetários 
representam o movimento inverso dos fluxos de mercadorias (cf. figura 1). 
Enquanto naquele caso a maior quantidade das mercadorias convergia para 
o setor capitalista, aqui é o setor capitalista que representa o ponto de 
partida da circulação monetária. Os capitalistas das plantagens compram a 



82 
 

força de trabalho de seus trabalhadores permanentes e também a força de 
trabalho temporária de camponeses do setor de subsistência. Tanto 
trabalhadores temporários como permanentes utilizam dinheiro para 
adquirir meios de consumo produzidos nos setores produtivos não 
capitalistas. Por outro lado, uma pequena parcela do café é canalizada para 
o mercado interno; mas, como sua importância é negligenciável, preferimos 
simplificar e não considerar o fluxo monetário correspondente. (Também 
não consideraremos aqui o dinheiro que é acumulado e determina um 
processo de reprodução ampliada.) 

Figura 4 — Fluxos monetários internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS = Meios de Subsistência; FTP = Força de Trabalho Permanente; 
FTT = Força de Trabalho Temporária. 

O conjunto de fluxos representados na figura 4 não compõe um 
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veremos também que o circuito do capital total vai além dos processos 
monetários internos. 

Em outras palavras: estamos diante dos elos intermediários de uma 
cadeia de circulação monetária que vai além da economia nacional. Do 
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exterior. 
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Passemos então a considerar o conjunto dos fluxos monetários. Esses 
estão representados na figura 5, na qual — para simplificar um pouco — 
não consideramos os fluxos monetários ligados ao consumo de objetos de 
luxo pelas classes dominantes. 

A figura 5 mostra como os plantadores precisam igualmente pagar 
pelos produtos importados — maquinaria e insumos —, enquanto os 
trabalhadores compram também produtos importados. O setor não 
capitalista compra igualmente produtos importados. Por outro lado, a venda 
do café para o exterior é o fornecedor do dinheiro que chegará à plantagem 
ou que renovará o circuito de reprodução. Aqui, tal como no caso da análise 
do fluxo de mercadorias, deixamos de lado o lugar do Estado na economia, 
que será analisado separadamente. 

Figura 5 — Fluxos monetários entre os setores produtivos salvadorenhos e 
entre El Salvador e o exterior 
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de relações de produção; por outro, vemos que é impossível determinar a 
dinâmica de reprodução nessas economias sem se referir ao papel das 
economias externas. Os fluxos monetários têm seu ponto de partida nas 
plantagens, as quais, por sua vez, dependem da realização externa da 
produção para manter a continuidade dos processos de compra e venda. 

Do ângulo do seu setor capitalista, o ponto de partida é o 
adiantamento de dinheiro realizado pelas plantagens, tal como em qualquer 
economia capitalista. Contudo, do ângulo da economia nacional, as 
plantagens aparecem como sendo o único setor que tem seu ponto de 
partida no adiantamento de dinheiro.16 Nessas condições, são os grupos 
ligados à produção para a exportação os únicos que podem deter o controle 
financeiro.17 No caso de El Salvador, eram os próprios plantadores os donos 
dos três bancos que operavam no país.18 O Banco Salvadorenho, o Banco 
Ocidental e o Banco Agrícola Comercial, que pertenciam aos grandes 
plantadores, estavam autorizados pelo governo a emitir moeda em 
condições especiais, ao mesmo tempo em que a moeda privada (conhecida 
como “dinero de finca”) circulava em algumas áreas.19 Esses três bancos 
fixavam a paridade do câmbio, atuavam como prestamistas menores do 
Estado e representavam a única fonte de crédito para o médio e o pequeno 
plantador e para os comerciantes.20 

A dependência total em que o resto dos setores se encontrava em 
relação ao setor capitalista mostra claramente como o conjunto da produção 
de mercadorias dos outros setores girava em torno da produção 
exportadora.21 Ao mesmo tempo, a não monetarização completa dos setores 

                                                 
16 A produção das fazendas para a exportação e a de outros pequenos produtores 
(especialmente de anil, açúcar e bálsamo) era, como vimos, insignificante. 
17 Ou seja: qualquer fração de capital — comercial, financeiro ou produtivo — ligado à 
exportação. 
18 Existia um quarto banco, o Banco Anglo-sul-americano, que funcionava como banco 
governamental em todos os assuntos concernentes à dívida externa. Na primeira década 
desse século, esse papel estava nas mãos da firma David Bloom & Cia., de Nova Iorque 
(Martin. 1911, pp. 166-177). 
19 Cf. Luna (1964, pp. 58-59); Arias Gomez (p. 69); Munro (1918, pp. 300-301); Reynolds 
(1967, pp. 70-71); e Aubey (1969. pp. 278, 280-280). 
20 Ver Arias Gomez (1964, p. 69). 
21 Vejamos, por exemplo, o seguinte informe sobre o efeito da queda dos preços do café: “As 
firmas importadoras sentem bruscamente a queda dos preços do café. Os plantadores têm, 
consequentemente, menos fundos à disposição. Também a queda nas importações significa 
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que não produziam para exportação permitia a manutenção de força de 
trabalho barata, seja através da produção de meios de subsistência como 
atividade marginal, seja como oferta de mão de obra temporária, cuja 
reprodução durante o resto do ano era assegurada pelo setor não 
capitalista.22 

Como veremos, o setor público dependia completamente da dinâmica 
do setor exportador. As relações monetárias entre a economia salvadorenha 
e o sistema capitalista — expressas na balança comercial — serão 
analisadas em sua forma mais específica na parte final deste estudo. 

A necessidade de respaldar com metal precioso a emissão de moeda 
gerava, nos períodos de maior circulação (época da colheita do café), 
estrangulamentos no processo econômico; e, encarecendo a moeda, 
determinava que a burguesia cafeeira deixasse de realizar parte de seus 
lucros. A solução encontrada — que, por sua vez, é indicadora da 
autonomia da burguesia para buscar soluções que maximizassem seus 
lucros — foi a reforma de 1919, que permitiu aos bancos emitir papel-
moeda com respaldo parcial, bem como assegurou a circulação interna de 
dólares, através da criação de uma taxa fixa paritária, de 2 colons por dólar. 

Devemos assinalar que, tal como no setor comercial, a propriedade 
dos bancos pela burguesia nativa nem sempre é uma característica da 
América Latina. Contudo, as possibilidades reais de controle da moeda 
nacional — qualquer que seja o grupo que detenha a propriedade direta 
sobre o setor bancário — são pequenas. Isso se deve ao fato de que a moeda 
na qual se realizará o produto está completamente fora do controle nacional; 
e, de fato, o valor de compra da moeda nacional depende completamente da 
moeda com a qual entra em paridade, já que a maior parte dos produtos 
comercializados internamente são produzidos no exterior. A subordinação à 
moeda estrangeira (em especial à do país com o qual se realiza a maior 

                                                                                                                 
uma queda dos impostos alfandegários, que é a principal fonte das receitas governamentais. 
A escassez de fundos do Tesouro Nacional, por sua vez, não permite pagar os empregados 
do governo e, por isso, esses passam a viver do crédito ou de suas poupanças. O público 
viaja menos dentro do país e a queda de viajantes e de carga diminui as rendas das ferrovias, 
que passam a demitir parte dos seus empregados. Todas essas circunstâncias diminuem a 
rotação comercial e causa pessimismo e estagnação”. (Informe anual sobre os países centro-
americanos, por H. Grant-Watson, datado de 5 de fevereiro de 1931, FO 371 15074 A1344). 
22 Cf. Marini (1969, p. 7). 
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parte do comércio exterior) é maior ou menor, dependendo da capacidade 
reguladora do sistema bancário interno. Essa capacidade reguladora pode 
permitir aos bancos, através do controle de preços dos produtos importados 
e exportados (por exemplo, através da criação de um sistema diferencial de 
paridade para produtos importados e exportados), redistribuir o valor dos 
produtos importados e exportados entre os diferentes setores da sociedade.23 
Contudo, a dependência da moeda nacional em relação ao valor aquisitivo 
real da moeda estrangeira conserva-se em todos os casos, o que é uma 
forma diferente de dizer que o valor dos produtos consumidos internamente 
está determinado externamente. 

Constatamos, portanto, a partir do estudo dos fluxos comerciais e 
monetários, uma economia integrada ao sistema capitalista sob uma forma 
bastante específica. Por um lado, apresentam-se duas modalidades de 
produção de mercadorias do ponto de vista do consumo, uma gerada pelo 
mercado interno, e outra, pelo externo. Existem igualmente dois grandes 
setores produtivos, um de produtos para a exportação, e outro para o 
autoconsumo e para o mercado interno. Por conseguinte, temos 
aparentemente um sistema dual. Contudo, quando mostramos o fluxo 
interno dos produtos e do dinheiro, vimos que essa economia está integrada 
de tal modo que se reproduz a aparente dualidade. Essa integração está dada 
pela dinâmica do setor capitalista exportador e irá gerar — como veremos 
posteriormente — um conjunto de contradições específicas. 

Atividades econômicas do Estado 

O Estado, do ponto de vista dos objetivos propostos neste trabalho, 
será analisado em suas atividades que possuem impacto econômico direto. 
Isso não implica que consideremos essas atividades como as fundamentais 
ou as únicas que possuem impacto no processo econômico. Pelo contrário: 
as atividades ideológicas ou repressivas do Estado são básicas para a 
reprodução das relações de produção. Existe igualmente uma série de 
atividades como, por exemplo, a legislativa — que afeta os processos 
econômicos. Nosso interesse aqui, contudo, limita-se a mostrar de que 
modo o Estado se transforma diretamente num agente econômico, através 

                                                 
23 O caso do café no Brasil é representativo desse mecanismo de “socialização dos 
prejuízos”. Cf. Prado Jr. (1963) e Furtado (1967). 

87 
 

da apropriação de parte da mais-valia gerada, bem como a forma pela qual 
ele a canaliza para diferentes atividades. 

Para o tipo de análise que desejamos realizar, a fonte de dados 
fundamental é o orçamento estatal, através da forma em que é captado e 
utilizado o gasto público. Iremos nos basear fundamentalmente nos 
orçamentos dos anos 1927 e 1928, que incluem as fontes e as utilizações 
das receitas.24 

Não entraremos na análise dos gastos relacionados com a reprodução 
da ordem social, de tipo ideológico-repressivo, como é o caso dos gastos 
representados pela justiça e pelo exército, já que isso nos obrigaria a 
analisar o sistema de dominação salvadorenho, aspecto que se situa além 
dos limites deste trabalho. 

O caminho típico através do qual o Estado salvadorenho desenvolvia 
as obras públicas consistia em pedido de empréstimo ou na emissão de 
títulos negociados com o sistema bancário americano ou inglês. Esses 
títulos e empréstimos eram garantidos por um percentual dos impostos 
alfandegários e pagavam juros elevados. O dinheiro era entregue a um 
contratista estrangeiro, que assumia — por exemplo, no caso das ferrovias 
— a construção e colocação em funcionamento das obras; depois de um 
prazo fixado de antemão, a obra voltava à propriedade do Estado. A dívida 
interna e externa gerava gastos em serviços e juros que atingiam 25% do 
total das despesas governamentais.25 

O governo salvadorenho encontrava-se permanentemente pagando 
dívidas anteriores, cuja impossibilidade de serem saldadas obrigava à busca 
de novos empréstimos, e assim sucessivamente.26 Em finais de 1927, a 
dívida externa era da ordem de 43.046.836 colons.27 A dívida interna era de 
4.730.711 colons, utilizada igualmente para a construção de obras 
públicas.28 

                                                 
24 Fonte: Rodgers (1929, p. 7). 
25 Sobre a construção de obras públicas, cf. White (1973, pp. 152-153), Dalton (1965, pp. 73-
97), Martin (1911, caps. 5 e 6).  
26 Cf. Munro (1918, p. 290), Martin (1911, cap. V). 
27 Cf. Rogers (1929, p. 6). 
28 Cf. FO 371 15815 A5466. 
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De fato, a produção e exportação do café exigia um desenvolvimento 
adequado dos meios de comunicação, tanto em termos de transportes 
internos como de portos. Para os plantadores, tratava-se de um problema 
importante, já que essas obras exigiam grandes somas de dinheiro, que 
estavam fora de suas possibilidades.29 O Estado passava então a assumir a 
responsabilidade por tais obras, através de sua negociação com o sistema 
bancário e com companhias construtoras estrangeiras. 

As fontes de financiamento do Estado eram, fundamentalmente, os 
impostos alfandegários e o imposto sobre bebidas alcoólicas. O quadro 1 
mostra o percentual correspondente às diferentes fontes da receita pública. 

Quadro 1 — El Salvador: Receita pública e sua composição segundo as 
principais fontes de origem 

 1910/1911 1913 1927 1928 
Total de receita 10.319,782 

100% 
14.000,000 

100% 
20.514,491 

100% 
25.546,291 

100% 
Origem:     

Impostos 
sobre 
importação 

66% 52% 53% 51% 

Impostos 
sobre 
exportação 

7% 10% 9% 10% 

Impostos 
sobre 
bebidas 
alcoólicas 

24% 21% 20% 18% 

Esses dados nos mostram que a maior proporção da receita estatal 
provinha dos impostos sobre a importação e sobre as bebidas alcoólicas.30 
Como o imposto direto era inexistente, a contribuição direta dos plantadores 
pode ser considerada como a dos impostos sobre as exportações, que 
superaram 10% do total da receita pública. Ou seja: sendo os maiores 
beneficiados, os plantadores só assumiam diretamente uma ínfima proporção 
dos gastos públicos. O resto dos gastos era assumido pelo conjunto da 

                                                 
29 Aubey (1929, p. 208). 
30 Cf. Munro (1918, p. 285). O grande consumo de álcool pelos trabalhadores aparece 
também no informe de Broudeur (FO 371 15815 A4007). 
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população — inclusive os plantadores —, sendo uma parte considerável 
proveniente diretamente dos trabalhadores, cujo consumo de aguardente era 
estimulado em El Salvador, tal como no restante da América Central. 

Parte do orçamento público era despendido na manutenção do aparelho 
administrativo e em gastos com os políticos, os quais — como vimos 
anteriormente — pertenciam ao grupo dos plantadores. (O significado do 
gasto público como transferência de mais-valia para o exterior será analisado 
em seguida).31 Se considerarmos o conjunto do gasto público e o integrarmos 
no fluxo monetário da economia salvadorenha, teremos uma ideia mais ou 
menos completa do funcionamento dessa economia. 

Os fluxos assinalados com o número 1 representam o produto 
excedente canalizado do setor não capitalista para o capitalista. Nesse caso, 
não se trata somente do lucro comercial dos pequenos comerciantes, mas 
também do trabalho não pago aos produtores de alimentos e dos custos 
indiretos assumidos pela reprodução da mão de obra temporária, que 
permitem reduzir os salários pagos pelo setor capitalista.32 São os 
comerciantes e as plantagens que recebem de forma imediata parte do 
produto excedente gerada no setor não capitalista. 

Os fluxos assinalados com o número 2 são fluxos de força de 
trabalho que se transformaram em mais-valia na plantagem. Incluímos os 
mesmos para mostrar a interdependência entre o setor capitalista e o não 
capitalista no nível dos processos produtivos, embora em sentido estrito não 
se trate de fluxo de produto excedente. 

  

                                                 
31 Uma análise do pagamento de juros ao capital estrangeiro pode ser encontrada em Oliveira 
(1975). 
32 Wolpe (1972) considera que se trata de uma transferência de mais-valia do setor não 
capitalista para o capitalista. Consideramos que é uma conceituação errada, já que — embora 
permita aumentar a taxa de mais-valia, pois diminui o capital variável — não se trata 
diretamente de uma transferência de mais-valia em sentido estrito. 
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Figura 6 — Centros de acumulação e transferência de mais-valia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fluxos de número 3 representam o lucro comercial dos grandes 
comerciantes. Esse lucro é parte da mais-valia gerada pelos setores 
produtivos.33 

Os fluxos de número 4 representam a parte dos rendimentos das 
diferentes parcelas da população que são retidos pelo Estado. Já que o 
Estado não é basicamente produtivo de modo direto e sua receita provém 
das diferentes classes sociais, não se trata de apropriação de parte da mais-
valia, mas sim de retenção de parte dos rendimentos das diferentes classes. 
Contudo, como vimos anteriormente, a forma em que o Estado utiliza esses 
recursos em obras favorece a expansão cafeeira e transforma o orçamento 
público em um meio de redistribuição que favorece o grupo dos plantadores. 

                                                 
33 Cf. os capítulos sobre o capital mercantil em Marx (1973, vol. 3). 
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Os fluxos de número 5 representam a parte do orçamento público 
transferida para o exterior, o que é na realidade uma transferência de 
rendimentos nacionais, compostos fundamentalmente por parte dos salários 
e dos lucros das diversas frações da classe dominante. Essa transferência 
expressa tanto a compra de produtos quanto a expressão sem contrapartida 
do pagamento da dívida externa. 

Finalmente, os fluxos de número 6 representam tanto a transferência 
para o exterior quanto as rendas diferenciais apropriadas pelos países 
periféricos. A análise desses fluxos pressupõe, contudo, um questionamento 
analítico anterior das relações entre os países periféricos e os países 
centrais, que será realizada na segunda parte. 

Analisemos em detalhe, por fim, o processo de acumulação nas 
plantações — que era o gerador mais importante de mais-valia — do ponto 
de vista de sua estrutura interna. As primeiras informações que possuímos 
sobre a estrutura da propriedade provêm do Primeiro Censo Nacional do 
Café, de 1940. A imagem da tabela nos mostra claramente o alto nível de 
concentração da propriedade: 15% dos proprietários possuíam 80% das terras 
cafeeiras, enquanto 42% do resto dos agricultores possuíam 2,4% das terras. 

Quadro 2 — Tamanho das propriedades rurais em relação ao número de 
proprietários e à extensão34 

Dimensão das 
propriedades em 
manzanas

35 

Proprietários Extensão das propriedades 
Número Percentual do 

total 
Manzanas Percentual do 

total 
Total 11.545 100% 117.215 100% 

Menos de 1 4.801 41,6% 2.841 2,4% 
1–10 4.967 43,0% 19.294 16,4% 

11–50 1.322 11,6% 32.156 27,4% 
51–100 263 2,3% 19.194 16,4% 

Mais de 100 192 1,6% 43.730 37,3% 

Embora tenha ocorrido um processo constante de concentração de 
terras, podemos considerar a tabela 2 como um indicador da situação em 
final da década de 20, já que — se a depressão dos anos 30 produziu 
mudanças na estrutura da propriedade a moratória das dívidas então 

                                                 
34 Fonte: Smith (1945, p. 370). 
35 1 manzana equivale, aproximadamente, a 0,7 hectare. 
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decretada limitou a dimensão desse processo.36 Contudo, não há dúvida de 
que as terras adequadas às plantagens estavam concentradas em poucas 
mãos, e uma das razões desse processo pode ser encontrada nos níveis 
relativamente altos de capital necessário para iniciar as plantagens.37 

É no processamento de café nos locais de beneficiamento onde 
encontraremos os maiores níveis de concentração. Segundo Smith, “o 
controle do processo de beneficiamento e de comercialização é ainda mais 
concentrado; um único local de beneficiamento recolhia a maioria do café 
de um departamento inteiro e uma família possuía vários locais de 
beneficiamento”.38 

Através da tabela 2 podemos ver que a maior parte da produção para 
a exportação era realizada dentro do setor capitalista. Se consideramos que 
a produção com base no trabalho assalariado permanente encontra-se a 
partir de propriedades entre 1 e 10 manzanas, vemos que a produção 
capitalista ocupava 90% da produção de café, embora o restante dos 
pequenos produtores de mercadorias alcançasse 50% do total de 
propriedades. O ciclo típico do capital social foi analisado anteriormente. 
Vejamos agora o ciclo de um capital individual, representado pelo 
proprietário de um empreendimento agrícola, para observar como se 
verifica o processo de acumulação no nível do capitalista particular. O dono 
da plantagem começa por adiantar dinheiro para comprar os meios de 
produção, fertilizantes, etc., e força de trabalho. Depois da colheita e da 
venda do café, recebe o dinheiro adiantado acrescido da mais-valia gerada. 
A partir daí, volta a investir, geralmente uma quantidade maior do que a do 
ano anterior; e outra parte é gasta em consumo pessoal. Possivelmente 
comprará novas terras, que lhe permitirão expandir sua produção em termos 
extensivos. Temos assim um processo de reprodução ampliada, que 
acompanha o processo do capital social. Contudo, do ponto de vista do 
capital individual, apresentam-se determinadas barreiras a esse processo de 
reprodução ampliada, ligadas ao caráter agrícola e do produto específico 
cuja produção se tenta aumentar: o café. 

                                                 
36 Os efeitos da depressão de 1929 estão fora do âmbito deste trabalho.  
37 Embora em outros casos se possa dar uma combinação diferente, baseada no trabalho de 
pequenos produtores que trabalham com adiantamentos do capital comercial. 
38 Smith (1945, p. 371). 
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Em primeiro lugar, como assinalamos anteriormente, a planta do café 
requer de três a cinco anos para dar os primeiros frutos, o que significa que 
deverá ser adiantado dinheiro por um período relativamente longo sem que 
se obtenham retornos imediatos. Em segundo lugar, mesmo a partir do 
momento em que começa a dar frutos, o café — tal como a maioria dos 
ramos agrícolas — tem um período de rotação relativamente prolongado: 
um ano. Não se trata apenas de adiantar dinheiro pelo período de um ano; 
além disso, antes que se receba o pagamento pelas vendas de produto do 
ano anterior, o plantador deve adiantar dinheiro para a nova colheita. Em 
terceiro lugar, está o problema da economia de escala, que torna lucrativo o 
uso de maquinarias, como os moinhos de café, somente quando a produção 
alcança determinados níveis mínimos.39 O mesmo vale com relação à 
comercialização do produto diretamente pelo produtor. 

Os diferentes tipos de plantadores têm assim diferentes possibilidades 
de aprofundar o processo de reprodução ampliada e de geração de lucros 
maiores. Mais que isso: o longo período de maturação do capital levava o 
pequeno produtor a pedir dinheiro emprestado, o que se transformava 
numa”: transferência de renda para o setor dos grandes plantadores, que 
eram os donos dos bancos.40 

Isso nos mostra que o ritmo de acumulação era desigual entre os 
diferentes grupos de produtores capitalistas de café, não só em função dos 
diferentes tamanhos da propriedade, mas também por causa da 
transformação dessas diferenças quantitativas em qualitativas, permitindo a 
utilização de processos e maquinarias mais avançadas nas grandes 
plantagens. Por sua vez, o ritmo lento de rotação do capital investido no 

                                                 
39 A seguinte tabela, baseada em informações de diversas fontes, mostra claramente a 
expansão do cultivo do café. 

Ano Área Cafeeira (hectares) Fonte 
1921 57.000 Scott (1923, p. 36) 
1924 81.000 Empire (1932, p. 8) 
1931 93.000 Rodgers (1931, p. 13) 
1933 95.000 Sheperd (1933, p. 26) 

 
40 Cf. FO 371 15074 A1344, onde se mostra o endividamento dos pequenos produtores com 
os bancos. 
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café determinava o endividamento do pequeno produtor.41 Desse modo, a 
desigualdade entre os diferentes grupos de produtores de café era 
reproduzida de modo ampliado através dos crescentes níveis diferenciais de 
acumulação. 

A reprodução ampliada do setor produtor de café, por seu turno, 
significava uma pressão crescente sobre o setor de subsistência e sobre os 
pequenos produtores que ocupavam terras adequadas à plantação de café. 
Implicava igualmente uma maior demanda de trabalho permanente e 
temporário para satisfazer as exigências da expansão das áreas cultivados. 
Por sua vez, esse processo gerava uma maior demanda de alimentos do 
setor não capitalista, o que levava a uma maior produção para o mercado 
por parte desses e, em geral, aumentava os fluxos monetários dentro da 
economia. A reprodução ampliada se expressava igualmente num aumento 
das importações e das atividades do Estado. 

As explicações gerais desta figura foram dadas quando tratamos dos 
fluxos monetários. Incluímos o setor público a fim de termos uma visão 
completa da dinâmica da economia salvadorenha. Como vimos, o setor 
público retira a parte mais importante das receitas dos impostos sobre as 
importações e as bebidas alcoólicas, e canaliza parte dessas receitas para o 
interior (pagamento de salários, compra de materiais para as obras públicas, 
dívida interna) e outra parte para o exterior (em particular, dívida externa e 
contratação de obras com estrangeiros). Os gastos em obras públicas 
representavam uma transferência considerável de mais-valia, já que os 
empréstimos do governo pagavam altos juros, de modo que as obras 
públicas financiadas por esses empréstimos representavam uma dupla fonte 
de lucros para o capital estrangeiro. Esses empréstimos, chamados de 
inversões de portafólio, transformaram-se na América Latina numa fonte 
permanente de tensões com os governos imperialistas, já que os 
prestamistas organizados em associações pressionavam fortemente seus 
governos a intervirem de alguma forma quando o país devedor não 
conseguia pagar suas dívidas. 

  

                                                 
41 Do ponto de vista do pequeno e médio plantador, os grandes plantadores apareciam 
também como capital mercantil, que comprava a produção a preços mais baixos. 
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Figura 7 — Fluxos monetários e suas contrapartidas em mercadorias, 
incluindo o setor público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPI = Meios de Produção Importados; MSL = Meios de 
Subsistência Locais; MSI = Meios de Subsistência Internos; FTT = 
Força de Trabalho Temporária; FTP = Força de Trabalho 
Permanente. 
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força de trabalho e de produtos alimentícios, seja como principal comprador 
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Portanto, não nos encontramos diante de um sistema produtivo onde 
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diferentes perspectivas dualistas —, mas sim de um sistema produtivo que 
produz, mantendo e/ou destruindo, formas de produção não capitalistas. As 
relações de produção não capitalistas estão estruturalmente subordinadas à 
dinâmica do setor exportador; e essa subordinação é reproduzida pelas 
características específicas que a acumulação de capital assume no 
capitalismo periférico exportador. Devemos lembrar outra vez, contudo, 
que falar de subordinação estrutural não implica reduzir as diferenças e o 
peso específico das relações de produção não capitalistas; dizemos apenas 
que, apesar de estarem fundadas em formas de produção e apropriação que 
lhes são próprias, elas não geram por si mesmas as tendências de 
movimento que dinamizam suas contradições, ou seja, que as leis de 
movimento devem ser buscadas fundamentalmente no setor exportador, em 
face do qual os diferentes setores produtivos — a partir de suas 
características específicas — reagem de modo particular. 

O sistema econômico salvadorenho, por seu turno, era parte do 
sistema capitalista mundial, incrustado como apêndice das necessidades de 
matérias-primas e alimentos dos países imperialistas, em vez de ser um 
partner em igualdade de condições no terreno da concorrência. Contudo, se 
o capitalismo periférico se especializou completamente, não é esse o caso 
dos países centrais, que continuaram produzindo matérias-primas e 
alimentos. Em 1927, a Europa (incluindo a URSS) e a América do Norte 
produziam 65,6% do valor total mundial de alimentos e 68,7% do valor 
mundial de matérias-primas. 

Embora a produção mundial de matérias-primas e de alimentos 
estivesse dividida entre o centro e a periferia, não é esse o caso da produção 
industrial. A Europa (incluindo a URSS), a América do Norte e o Japão, em 
1928, representavam 92,54% do total da produção industrial do mundo. 
Essa estrutura produtiva reflete-se em fluxos comerciais internacionais, já 
que o comércio dos países centrais com os países periféricos consistia na 
venda de manufaturados e na compra de matérias-primas, sem praticamente 
nenhum comércio em sentido inverso. Esse tipo de comércio, por seu turno, 
determinava que os países periféricos praticamente não comerciassem entre 
si, já que o tipo de produto de que necessitavam encontrava-se apenas nos 
países centrais, ao mesmo tempo em que esses eram os grandes 
consumidores de matérias-primas e de alimentos. Ao contrário, o comércio 
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dos países centrais era um comércio orientado tanto para a periferia quanto 
para outros países centrais. 

O tipo de integração da periferia no sistema capitalista gerou uma 
estrutura de comércio mundial na qual os países periféricos estão 
atomizados entre si, ligados ao mercado mundial através do comércio com 
os países centrais, enquanto no centro se criou uma densa rede — de trocas 
entre os diferentes países. 

Ao contrário do capitalismo central, que se desenvolveu a partir de 
manufaturas nos centros urbanos, o capitalismo periférico tem seu 
desenvolvimento centrado no meio rural. Esse desenvolvimento do 
capitalismo periférico exportador, como vimos, reproduz formas não 
capitalistas de produção. Embora ocorra uma certa eliminação das relações 
não capitalistas, essas voltam a ressuscitar sob novas formas — tanto no 
campo como na cidade —, em função da incapacidade que tem o processo 
de acumulação de se expandir para outras áreas. (Salvo no caso em que 
ocorra um processo de industrialização, cujas características e 
consequências não serão discutidas aqui.) Seria arriscado, contudo, aceitar a 
posição de Amin (1973), que vê no capitalismo periférico uma formação de 
transição bloqueada, já que essa conceituação traz implícita uma certa 
perspectiva de estagnação, que não se adequada à realidade histórica do 
capitalismo periférico. O capitalismo periférico, ainda que com ritmo e 
características próprios, revoluciona permanentemente as relações de 
produção não capitalistas, seja indiretamente, através da penetração 
mercantil, seja diretamente, por meio da demanda de força de trabalho, de 
mercadorias e de novas terras. 

Todavia, não se trata somente de mostrar que existia uma ampla 
margem de lucros que se mantinha dentro da economia, uma margem que 
era pelo menos parcialmente utilizada em inversões produtivas, já que a 
reprodução ampliada é demonstrada igualmente pela expansão das 
importações e exportações. Na medida em que tomemos o percentual dos 
itens importados como fixos, teremos que o incremento das importações 
significava um crescimento constante de meios de produção e de insumos, 
que aumentava a capacidade produtiva. Esse aumento da capacidade 
produtiva se expressa, por seu turno, no aumento das exportações. Portanto, 
não é que não exista nas economias exportadoras um processo de 
reprodução ampliada, mas sim que esse ocorre sem expandir a Seção I da 



98 
 

economia (que não existe) e, por conseguinte, sem gerar um processo de 
expansão integrada de meios de subsistência e de meios de produção. 

Imperialismo, rendas diferenciais e transferências de excedentes 

O modelo dominante, ou mesmo exclusivo, na análise das relações 
entre centro e periferia — presente tanto nas diversas teorias marxistas 
sobre o imperialismo como nas teorias da CEPAL — caracteriza a natureza 
de tais relações através da transferência de excedentes para os países 
centrais. Os argumentos divergem quanto aos mecanismos mediante os 
quais a periferia seria explorada. 

Na verdade, a integração da periferia no mercado mundial na época 
imperialista teve como ponto de partida a existência de rendas diferenciais 
favoráveis à periferia. Na maioria dos casos, isso significa, pelo menos 
inicialmente, a transferência de excedentes do centro para a periferia. 

Como se sabe, a industrialização europeia, em particular a inglesa 
aumentou a demanda de matérias-primas e de alimentos, gerando uma 
tendência ascendente dos preços agrícolas no Reino Unido. Esse processo 
provocou, por sua vez, a apropriação de uma parte crescente do excedente 
econômico pelos proprietários de terras. Tal tendência foi contrabalançada 
através da importação em massa de alimentos, inicialmente da Europa 
Central e Oriental e, posteriormente, do ultramar. Embora esse fato tenha 
dado lugar à neutralização dos grandes proprietários de terras na Grã-
Bretanha,42 produziu nos países periféricos o efeito contrário, ou seja, o 
fortalecimento da oligarquia agrária. 

A revolução dos meios de transporte representada pelas ferrovias, 
juntamente com o aumento da frota de navios a vapor e das novas técnicas 
de conservação dos alimentos, permitiu que a produção do ultramar 
competisse com a produção europeia. Em certos casos, essa situação fez 
com que os países exportadores recebessem altas rendas diferenciais,43 que 

                                                 
42 Sem que isso tivesse significado o desaparecimento da agricultura britânica, como muitos 
autores dão a entender. Na realidade, a agricultura reestruturou-se setorial e socialmente (Cf. 
Goodman, D.; Sorj, B.; Wilkinson, J., 1982). 
43 O tema da renda da terra produziu um amplo debate no marxismo. Um maior refinamento 
de nossa hipótese exigiria penetrar nessa polêmica, o que não só escaparia aos objetivos do 
presente trabalho, como também nos obrigaria a nos definir diante de questões que 
consideramos secundárias para a correção de nossa hipótese. Basta reconhecer que a renda 
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representavam de fato excedentes transferidos do centro para as economias 
exportadoras.44 

Os exemplos seguintes nos darão uma ideia da importância e da 
magnitude dessas transferências no passado45: 

1) O Peru, entre 1840 e 1880, exportou entre 11 e 12 milhões de 
toneladas de guano, cuja venda gerou uma receita de 750 milhões de pesos. 
Desse total, o governo peruano se apropriou de aproximadamente 60%, 
enquanto os consignatários locais ficaram com cerca de 10% (Bonilla, H., 
1974, p. 146). Essas rendas apropriadas pelo Estado peruano através de 
impostos diminuíram com a utilização das jazidas de salitre, das quais o 
Chile terminou por se apropriar. 

2) Em finais do século passado, a borracha do Brasil foi cotada a 
preços suficientemente altos para permitir a manutenção da produção, 
mesmo depois de terem os preços caído a menos da metade, num período 
aproximado de dez anos (Parados e Capelato, 1975). 

3) Em começos do século, no Equador, os produtores de cacau 
chegaram a obter um ganho de 15 sucres em cada 23 sucres exportados 
(Chiriboga, 1978). Esse superlucro dificilmente pode ser atribuído a índices 
de produtividade ou à exploração da força de trabalho. 

                                                                                                                 
dos países exportadores, mencionados abaixo como exemplos, é um lucro extraordinário, 

que tem sua origem na propriedade da terra. Contudo, podem-se consultar nossas notas em 
Sorj, B., 1980, pp. 138-142. 
44 Pelo que sabemos, somente Laclau (1975) menciona as rendas diferenciais em nível 
mundial, reconhecendo que se trata de mais-valia produzida por trabalhadores estrangeiros. 
Foi isso que permitiu à Argentina ter uma renda per capita que não apresentava relação com 
a estrutura produtiva, bem como uma taxa de lucro altíssima em relação ao investimento. 
Flishman adere a essa ideia, mas sem chegar a desenvolvê-la. (Depois de já escrito este 
trabalho, constatamos que um estudo do Instituto de Economia do Uruguai também 
reconhece esse fenômeno, ainda que sem tirar todas as consequências teóricas que derivam 
desse fato.). 
45 A fragilidade das estatísticas da época, juntamente com o fato de que geralmente o 
latifundiário não se diferenciava do empresário agrícola, dificulta o cálculo — ainda que 
aproximado — dessas rendas. Um caso em que essa separação se apresenta é o da produção 
de cereais no pampa argentino; vejam-se os cálculos realizados por Brignoli, 1977. Cremos 
que os casos apresentados dão uma ideia fenomênica da existência dessas rendas. Para a 
época atual, os países exportadores de petróleo seriam o melhor exemplo. 
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4) No Chile, os impostos sobre o salitre representavam 46% das 
receitas fiscais do Estado em final do século (Crispi, 1978).46 

5) No caso de El Salvador, a renda diferencial apropriada pela 
burguesia cafeeira era alta, se tomarmos em consideração que os preços 
mundiais eram determinados pela produção brasileira, que tinha um nível 
de produtividade mais baixo do que o da produção salvadorenha. 

6) Last but not least: em finais do século passado e começos deste, 
Argentina e Uruguai encontravam-se entre os primeiros países do mundo 
em renda per capita.47 

Como já vimos, as rendas diferenciais passavam diretamente às mãos 
das classes dominantes locais, ou o Estado se apropriava das mesmas 
através do sistema tributário, através de impostos diretos, manipulações 
cambiais ou impostos sobre bens importados. 

De fato, os fluxos entre o centro e a periferia são complexos e 
contraditórios, chegando em certos períodos a favorecer a periferia. Reconhecer 
essa realidade nos permitirá reexaminar posteriormente certos temas relativos à 
estrutura social e ao desenvolvimento econômico dessas regiões, mostrando 
como certos casos — particularmente o argentino e o uruguaio — não eram 
exceções à regra, mas sim indicadores de uma outra regra. 

Reapropriação de excedentes e exploração da periferia 

Nos primeiros momentos de incorporação ao mercado mundial, os 
produtos exportados desfrutavam de altos preços. Mas a situação favorável 
dos países periféricos passou a ser contrabalançada pela ação de 
mecanismos econômicos de reapropriação de excedentes, uma ação 
exercida pelos países centrais através de processos de mais longo alcance. 
A (re)apropriação de rendas e lucros realiza-se através de uma gama variada 
de dispositivos: 

1) lucros de intermediação comercial e financeira; 

                                                 
46 Não sucede o mesmo com o cobre, devido ao fato de que as companhias tinham maior 
capacidade de negociação do que no caso do salitre, já que aquele era produzido em outros 
lugares. 
47 Um cálculo dos excedentes obtidos pelo setor agropecuário uruguaio se encontra em 
Echegarray et al.; 1971. 
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2) repatriamento de royalties por empresas estrangeiras; 

3) intercâmbio desigual (quando existia);48 

4) manipulação de preços pelos monopólios internacionais;  

5) pagamento de fretes e seguros.49 

Esses mecanismos atuam de tal forma que chegam a neutralizar e, 
inclusive, a reverter em favor do centro das trocas com a periferia.  

De qualquer modo, trata-se de uma tendência que não está assegurada 
a priori, e que se modifica em diversos momentos históricos e em relação a 
determinados produtos e países. 

Além dos fatores mencionados anteriormente, atua contra os países 
periféricos outra série de fatores:  

a) a integração de novas terras ou jazidas que permitiam a redução 
geral dos preços;  

b) a superprodução e o consequente deterioramento dos preços;  

c) o desgaste natural das terras e jazidas, que provocam a redução ou 
mesmo a eliminação da renda;  

d) a industrialização da agricultura dos países centrais, que — através 
de aumentos de produtividade — passaram a recuperar a capacidade de 
competir com a produção da periferia;  

                                                 
48 Não entraremos diretamente na discussão sobre a troca desigual, pois isso nos levaria além 
dos limites deste trabalho. Contudo, podemos assinalar que a análise que realizamos 
anteriormente pode demonstrar que certas posições de Emmanuel são basicamente corretas, 
embora não por causa das razões que ele indica. Em outras palavras: é possível demonstrar 
que o tipo de reprodução característico do capitalismo exportador pode gerar níveis salariais 
mais baixos, ainda que se dê uma composição orgânica do capital igual à do centro. Mas isso 
não se deve a razões históricas, como diz Emmanuel, e sim a razões estruturais que já vimos 
anteriormente (a realização da produção não depende do mercado interno e o conjunto da 
produção não capitalista oferece comestíveis baratos e mão de obra temporária cuja 
reprodução, durante a maior parte do ano, verifica-se fora das relações de produção 
capitalista; para tal mão de obra, o salário representa apenas uma forma de complemento de 
seus rendimentos). 
49 Não se poderia colocar entre os mecanismos de “recuperação” dos excedentes o consumo 
de artigos manufaturados dos países centrais, a não ser que os preços dos mesmos tenham 
sido supervalorizados. 
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e) o surgimento de produtos substitutivos e sintéticos, ocasionando 
— se não a eliminação — pelo menos a redução drástica das importações 
de muitos produtos pelos países industriais. 

Essas tendências de longo prazo afetam a própria viabilidade do setor 
exportador, o qual vê reduzido — e, inclusive, em certos momentos, 
eliminado — qualquer excedente. Nessas circunstâncias, cabem uma ou 
várias das seguintes alternativas: 

1) aumenta-se a produtividade pela introdução de melhorias 
tecnológicas (o que certamente ocorre, mas em geral de modo insuficiente 
para a maioria’ dos produtos de exportação); 

2) aumenta-se a intensidade da exploração dos trabalhadores, ou; 

3) o setor decai, restringindo as exportações. 

De qualquer modo, deve-se recordar que as receitas do setor 
exportador não apresentam uma curva em constante descenso e que cada 
produto experimenta periodicamente ciclos de auge e de decadência.50 

É importante observar que a estagnação e, em parte, o retrocesso dos 
produtos exportados da América Latina antes da contração da demanda e da 
queda dos preços geradas pela crise de 1929 estão ligados, em vários casos, 
aos limites naturais que encontrava a produção em base extensiva (Brignoli, 
1977). No momento em que a periferia começa a encontrar limites à 
expansão da produção nas fronteiras naturais, o centro aumentara sua 
capacidade de produção agrícola e/ou criara substitutos através da expansão 
de suas fronteiras científicas e tecnológicas. 

Esses mecanismos, cuja enumeração não pretende ser exaustiva, não 
devem ser considerados como uma forma de reafirmar a validade da teoria 
do imperialismo criticada na primeira parte deste trabalho. A existência de 
contratendências, em vez de afirmar uma lei geral, busca assinalar — nesse 
caso — a impossibilidade de pressupor a priori o predomínio de 
determinado tipo de fluxo de excedentes entre o centro e a periferia. 

A existência de contratendências não anula o fato de que, na América 
Latina, pelo menos para certos produtos, países e períodos, os fluxos 

                                                 
50 Cf., por exemplo, Furtado (1976), onde se mostra como nos períodos de guerra os preços 
são favoráveis à periferia. 
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econômicos lhe foram favoráveis. Tampouco busca explicar a razão do 
fracasso (quando houve) da utilização produtiva dos excedentes que 
permaneciam no território nacional. Na verdade, as próprias 
contratendências devem ser explicadas a partir das realidades sociais, 
políticas, ideológicas — e não apenas econômicas — da periferia. 

Exploração, desenvolvimento e imperialismo 

É necessário realizar aqui uma primeira concretização de nossa 
hipótese em relação ao tema do imperialismo. 

Existe, nos textos clássicos sobre o imperialismo, o reconhecimento 
da transferência de capitais do centro à periferia. Essa transferência, ainda 
que geralmente assuma a forma de empréstimos bancários e não de 
inversões produtivas,51 dirigia-se para a periferia com o objetivo de gerar 
lucros, que eram eventualmente repatriados em sua totalidade. Nesse 
sentido, portanto, dificilmente se pode falar de apropriação de excedentes 
por parte dos países periféricos, embora a exportação de capitais não 
deixasse de ter importância no desenvolvimento econômico da periferia. 

Os teóricos da dependência nacional, em particular Cardoso e Faletto 
(1969), reconhecem que dependência não significa inexistência de 
desenvolvimento; ao contrário, haveria uma forma específica de 
desenvolvimento dependente. Essa posição, em si mesma, não entra no 
mérito do debate sobre os fluxos econômicos entre centro e periferia, já que 
se pode argumentar — corretamente — que a exploração da periferia pelo 
centro não inibe a possibilidade de desenvolvimento dessa e, no máximo, 
pode reduzi-lo em suas potencialidades. 

Nossa hipótese afirma que a relação entre desenvolvimento econômico e 
fluxo de excedentes não é unívoca. Em certas circunstâncias, pode permanecer 
no interior das fronteiras nacionais uma quantidade de excedentes 
particularmente elevada, sem que se gere desenvolvimento econômico, ou, 
mais precisamente, um processo de acumulação capitalista. A exportação de 
guano peruano é exemplar em termos de permanência de excedentes dentro 
das fronteiras nacionais, que foram em sua maior parte desperdiçados em 
consumo improdutivo ou inversões fracassadas (como foi o caso das ferrovias). 

                                                 
51 Pelo menos no que se refere ao setor primário, grande parte do capital estrangeiro que 
chegou à América Latina era constituída de empréstimos a governos. 
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Tampouco se trata de defender a teoria das vantagens comparativas. 
Para essa, a troca entre as nações tende a fluxos que não favorecem 
univocamente nenhuma das partes e leva naturalmente ao desenvolvimento 
econômico. Como vimos, os fluxos tendem a ser profundamente 
desequilibrados, favorecendo ora o centro, ora a periferia; e, além do 
mais, não são causa suficiente do desenvolvimento econômico. Como 
veremos adiante, a teoria das vantagens comparativas deixa de considerar, 
de resto, a questão das estruturas e classes sociais que são favorecidas por 
certos tipos de troca. 

A existência, durante períodos relativamente longos, de processos de 
apropriação de excedentes — que se observam em determinados países da 
periferia em relação a certos produtos — não invalida a teoria do 
imperialismo, mas situa-a dentro de uma perspectiva mais ampla, a partir da 
qual esse não se resume a um processo de constante exploração dos países 
dependentes.52 

Conclusões 

A caracterização do estado dependente 

O conceito de neocolonialismo foi cunhado para caracterizar a 
situação dos Estados nacionais pós-coloniais, que seriam formalmente 
independentes, mas realmente dependentes; o formal se referiria à política, 
e o real, à economia. A noção da dependência nacional, introduzida por 
Cardoso e Faletto, tentou superar essa visão reducionista, na medida em que 
reconhece uma tensão entre o político e o econômico. Para tais autores, os 
países dependentes são politicamente soberanos e economicamente 
dependentes, gerando assim uma dupla contradição: por um lado, o sistema 
econômico coloca em xeque as condições de soberania, e, por outro, o 
sistema político impede que os interesses da metrópole se concretizem 
imediatamente, sem antes passar pelas mediações do sistema nacional de 
poder. Os demiurgos da história são, para esses autores, as classes sociais 
da formação social, embora os grupos estrangeiros consigam internalizar 
seus interesses na estrutura política nacional. 

                                                 
52 A comparação entre Argentina e Austrália (ou Canadá) seria reveladora de vários pontos 
que estamos considerando. 
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Essa perspectiva favoreceu as análises que enfatizam a necessidade 
de estudar a história concreta, nacional ou regional, como marco explicativo 
do processo real, superando assim os esquemas generalizantes e os 
dualismos de fatores internos versus fatores externos. 

Essa perspectiva, contudo, apresenta uma noção da economia nos 
países dependentes que nos parece insuficiente. Pensamos que a soberania 
política tem consequências econômicas que redefinem as relações com os 
países centrais e as condições do novo pacto entre o centro e a periferia. Na 
medida em que existe soberania sobre o território nacional, as rendas são 
apropriadas pelo Estado e pelos grupos dominantes locais. Na economia 
colonial, era o Estado metropolitano e/ou suas companhias comerciais que 
se apropriavam das rendas da colônia. Mesmo quando os grupos 
dominantes locais detinham a propriedade jurídica do solo, a metrópole 
tinha condições — graças ao controle da alfândega e do comércio — de 
expropriar desses grupos as rendas obtidas no mercado mundial. 

Nessas condições, a dependência nacional não só implica a 
redefinição do esquema político de relacionamento entre o centro e a 
periferia, mas também do próprio esquema econômico. 

A possibilidade de que parte importante dos excedentes gerados 
pelos produtos de exportação permanecesse no circuito interno criou uma 
fonte de sustentação fiscal do Estado e lhe ofereceu uma base de manobra 
maior. Em certos casos, essa base estava longe de ser irrisória ou débil; e, 
sem ser sua única condição, permitiu o desenvolvimento de amplas 
burocracias e de um Estado capaz de sustentar políticas “benfeitoras”, como 
ocorreu, por exemplo, no Uruguai. 

Se nosso argumento anterior é correto, os problemas do 
desenvolvimento econômico não podem ser reduzidos à questão da escassez 
dos excedentes que permanecem no interior do país; nem se pode conceber 
o desenvolvimento da estrutura de classes da periferia como se essa 
reproduzisse a dos países centrais. 

Se a teoria do intercâmbio desigual mostra-se claramente insuficiente 
para explicar os fluxos entre o centro e a periferia, a teoria das vantagens 
comparativas internacionais não reconhece que os distintos fatores de 
produção estão relacionados com interesses sociais diferentes. Assim, a 
periferia pode até se beneficiar da exportação de bens primários, mas 
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consolidou uma classe social que não dependia de aumentos de produtividade 
para sua sobrevivência, como no caso dos proprietários de terra. 

A apropriação de uma porção maior ou menor de excedentes pelos 
grupos nacionais não determinava, em si mesma, as potencialidades de 
desenvolvimento econômico. A Bolívia, que tinha grande parte de suas 
riquezas minerais em mãos de nacionais, reinvestia internamente menos do 
que, por exemplo, o Chile. Esse país — no qual as riquezas minerais 
estavam em mãos de estrangeiros numa proporção maior do que na Bolívia 
— possuía um Estado com maior capacidade de negociação com os 
interesses mineiros e era capaz de canalizar parte dos excedentes que 
obtinha no sentido do desenvolvimento interno. Na Bolívia, entretanto, as 
rendas do estanho foram utilizadas para construir riquezas familiares que, 
em boa parte, foram canalizadas para o exterior. 

Para além da disponibilidade de excedentes, coloca-se previamente o 
problema da existência e difusão de relações mercantis e/ou de 
assalariamento, que tornavam viável o investimento dos excedentes sob 
forma produtiva, e/ou a presença de uma vontade política que fortalecesse o 
investimento no mercado interno. Juntamente com a existência de um 
mercado interno que viabilize o investimento dos excedentes, foi central o 
fato de que os Estados tivessem capacidade de ir além dos interesses 
imediatos dos grupos exportadores. Geralmente, um amplo grau de 
assalariamento e de mercantilização das relações sociais favorece uma 
maior mobilização e participação social. Dessa forma, criavam-se as 
condições para uma maior autonomia do Estado e para que o jogo político 
não se reduzisse a uma manipulação do poder pelas classes dominantes, 
permitindo que o Estado — em suas políticas — transcendesse os 
horizontes imediatos dos grupos exportadores. A diferença entre o 
desenvolvimento chileno e boliviano está provavelmente mais ligada a 
esses fatores do que à existência prévia de maiores excedentes em um 
desses países. 

Dentro desse contexto, deve-se mencionar que, se o imperialismo foi 
responsável por obstaculizar o desenvolvimento industrial da América 
Latina, como tantas vezes se afirmou, não se deve deixar de reconhecer que, 
em certos casos, a industrialização de alguns países latino-americanos foi 
em parte financiada com rendas provenientes dos países centrais. 

As classes sociais 
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As classes sociais dominantes na América Latina deram lugar a 
debates aparentemente esdrúxulos. Para alguns, tais classes estariam 
constituídas por senhores feudais, e, para outros, por empresários 
capitalistas. Essa polarização não reflete apenas eventuais preconceitos 
ideológicos, mas uma ambiguidade real. Os grandes proprietários ligados à 
exportação estavam vinculados ao sistema capitalista não somente através 
dos mecanismos gerais do mercado, mas também porque seus rendimentos 
eram parcialmente constituídos por excedentes gerados sob forma 
capitalista no centro. Mais ainda: o próprio destino dessa classe dependia 
dos processos gerais de acumulação industrial e de desenvolvimento 
tecnológico, que tornavam possível ou não a apropriação de rendas e, em 
geral, de excedentes. Além dessa determinação, os grupos exportadores se 
encontravam inseridos — no nível de suas empresas — em relações de 
produção dos mais diversos tipos, desde a escravidão até formas avançadas 
de produção capitalista. 

Os grupos exportadores locais não podem ser caracterizados como 
simples instrumentos do imperialismo. Na verdade, as relações entre os 
grupos exportadores locais e os interesses metropolitanos estavam longe de 
coincidir. Por um lado, em termos de longo alcance, os países centrais 
orientavam-se numa direção contrária aos interesses dos grupos 
exportadores ou rentistas da periferia. Através de novos produtos, de 
substitutos ou de novas formas de produção, os países centrais iam minando 
os interesses do grupo que, naquele momento, era um aliado. Inclusive a 
curto prazo, os interesses dos grupos exportadores e dos países centrais 
chegavam a entrar em choque. Assim, por exemplo, no Brasil, a política de 
defesa do café gerou conflitos com o governo americano (Fausto, 1975); e, 
no Uruguai, diante do truste de compra da carne por frigoríficos 
estrangeiros, os grupos rurais se mobilizaram e — com o apoio do Estado 
battlista — criaram um frigorífico nacional (Finch, 1980).53 

                                                 
53 Caio Prado Júnior, em 1966, fazia a seguinte afirmação: “O que é certo é que os 
latifundiários ignoram como classe ou categoria social o imperialismo. Como ruralistas, nada 
têm com ele, e, em regra, não lhe são nem favoráveis nem contrários. Simplesmente, o 
ignoram porque as atividades do capitalismo internacional não interferem diretamente com 
seus negócios. Há exceções a essa regra. Em primeiro lugar, os fazendeiros de café, cuja 
produção tem o grande papel que se sabe no mundo internacional dos negócios. Mas, na 
medida em que os cafeicultores brasileiros se relacionam com esse mundo, e lhe sofrem as 
contingências, são-lhe antes hostis que favoráveis. Seja contudo como for, o fato é que nada 
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Outro tema que deve ser reavaliado é o das relações entre os grupos 
exportadores e os industriais. As contradições entre esses grupos, quando 
existem, ocorrem em torno do controle das rendas derivadas do setor 
exportador, e não — como geralmente se afirmou — em torno da 
necessidade de modernizar as relações de produção no campo. Na medida 
em que a burguesia industrial consegue controlar esses excedentes através 
de meios indiretos (por exemplo, impostos, mecanismos cambiais), o 
questionamento do setor exportador é praticamente inexistente.54 

Esse ponto nos leva, por sua vez, a registrar a particular imbricação 
entre o Estado e as classes sociais na América Latina, imbricação que, em 
muitos casos, determinava que fosse através do Estado — e do controle de 
recursos de poder político — que as classes surgiam e se consolidavam. 
Formada a partir de regalias do Estado, ou no sentido de explorar recursos 
naturais, ou através da concessão de terras, os grupos exportadores tinham 
uma relação particular com o poder político. De modo diverso, os grupos 
industriais tinham seu calcanhar de Aquiles na dependência em face do 
Estado. Não foram poucas as lutas entre o setor exportador e o setor 
industrial pelos favores do Estado que terminaram por ser confundidas, na 
América Latina, com revoluções burguesas. 

Bibliografía  

Amin, S., “El comercio internacional y los flujos internacionales de 
capitales”, in Emmanuel, A. et al., Imperialismo y comercio 

internacional, Madri, Siglo XXI, 1973. 

Amin, S., La acumulación a escala mundial, Madri, Siglo XI, 1973. 

Anderson, T. P., Matanza: El Salvador Communist Revolt of 1932, Lincoln, 
University of Nebraska Press, 1971. 

                                                                                                                 
há na situação específica do cafeicultor que o leve a simpatizar e apoiar politicamente o 
capitalismo internacional e o imperialismo” (p. 171). Com a experiência de várias décadas 
de desenvolvimento industrial na América Latina, dever-se-ia reavaliar as bases sociais e as 
.utilizações do nacionalismo latino-americano. 
54 Quando os produtos de exportação eram parte da cesta básica de consumo interno, o 
conflito se dava também em torno da defesa — pela indústria — de preços privilegiados para 
o mercado interno. 

109 
 

Arias Gomez, J., “Informe verbal”, in Seminario de História 

Contemporánea de Centro América: El processo politico centro-

americano, San Salvador, Editorial Universitaria, 1964. 

Aubey, R. T., “Enterpreneurial Formation in El Salvador”, Explorations in 

Enterpreneurial History, vol. 6, n. 3, 1969. 

Baran, P., A economia política do desenvolvimento, Rio de Janeiro, Zahar, 
4ª ed., 1977. 

Bettelheim, C., “Los trabajadores de 10s países pobres y ricos tienen 
intereses solidarios”, in Emmanuel, A. et al., op. cit.  

Bonilla, H., Burguesía y Guano en el Perú, Lima, IEP, 1974.  

Brenner, R., “The Origins of Capitalist Development: A Critique of New-
Smithian Marxism”, New Left Review, julho-agosto de 1977. 

Brignoli, H. P., El ciclo de las economías agrícolas de exportación en 

América Latina (1880-1930), mimeo, 1977. 

Browning, D., El Salvador: Landscape and Society, Oxford, Clarendon 
Press, 1971. 

Cardoso, F. H., “As condições sociais da industrialização de São Paulo”, 
Revista Brasiliense, março-abril de 1960. 

Cardoso, F. H. e Faletto, H., Dependência e desenvolvimento na América 

Latina, Rio de Janeiro, Zahar, 6ª ed., 1981. 

Cardoso de Melo, J. M., O capitalismo tardio, São Paulo, Brasiliense, 1982. 

Castañeda, J. e Hett, E., El economismo dependentista, México, Siglo XXI, 
1978. 

Chiriboga, M., La agricultura del Ecuador en el Siglo XXI, mimeo, 1978.  

Crispi, J., Estado y agricultura en Chile, mimeo., 1978.  

Cuenca, A., El Salvador: Una democracia cafetalera, México, Centro 
Editorial. 

Dalton, R., El Salvador, Havana, Enciclopedia Popular, 1965. 

Echegaray, A., Modar, J., Sarly, W. e Steneri, C., Plusvalía agropecuaria 

del Uruguay, Montevideo, Instituto de Economía FUC, 1971. 



110 
 

ECLA, External Financing in Latin America, United Nations, 1965. 

ECLA/FAO, Coffee in Latin America: (1) Colombia and El Salvador, Nova 
York, United Nations, 1958. 

ECLA/FAO, Coffee in Latin America: (2) Brazil, State of São Paulo, Nova 
York, United Nations, 1960. 

Emmanuel, A., “El intercambio desigual”, in Emmanuel, A. et al., op. cit. 

Empire Marketing Board, Plantation Crops, Londres, Statistics and 
Intelligence Branch, 1932.  

Fausto, B., “Expansão do café e política cafeeira”, in B. Fausto (org.), O 

Brasil Republicano, vol. 1, São Paulo, DIFEL, 1975. 

Finch, H., História economica del Uruguay contemporáneo, Montevidéu, 
Ed. de la Banda Oriental, 1980. 

Flischman, G., La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino,Buenos 
Aires, Siglo XXI, 1977. 

Frank, A. G., “La dependencia ha muerto, viva la dependencia y la lucha de 
clases”, Desarrollo Económico, vol. 13, n. 49, 1973. 

Florescano, E. (ed.), Haciendas, latifundios y plantaciones en América 

Latina, México, Siglo XXI, 1975. 

Fuentes, C., “The Argument of Latin America: Words for the North 
Americans”, in Huberman, L., Sweezy, P. et al., Wheter Latin 

America?, Nova York, Monthly Review Press, 1968. 

Furtado, C., Formação econômica do Brasil, São Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1967. 

Furtado, C., A economia latino-americana, São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1976. 

Goodman, D. S., Sorj, B. e Bilkinson, J., From Farming to Biotechnology, 
mans., 1982. 

Hirshman, A. O., “Desenvolvimento por efeito em cadeia. Uma abordagem 
generalizada”, Estudos CEBRAP, n. 18, 1976. 

111 
 

Imperial Economic Committee, Coffee, Reports of the Imperial Economic 
Committee, Londres, 1931.  

Kautsky, K., A questão agrária, Rio de Janeiro, Laemmert, 1968.  

Kay, G., Development and Under-Development: A Marxist Analysis, 
Londres, 1974. 

Kula, W., “Una economía agraria sin acumulación: Polonia en los Siglos 
XVI al XVII”, in Sereni, E. et al., Agricultura y desarrollo del 

capitalismo, Madri, 1974. 

Laclau, E., “Modos de producción, sistemas económicos y población 
excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno”, 
in Zapiola, G., El régimen oligárquico, Buenos Aires, Amorrortu, 
1975. 

Laclau, E., “Feudalism and Capitalism in Latin America”, New Left Review, 
n. 67, 1971 [ed. brasileira: Política e ideologia na teoria marxista, Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1979, pp. 19-55] . 

League of Nations, Review of World Production, 1925-1931. Genebra, 
1932. 

League of Nations, World Production and Prices, 1925-1932, Genebra, 
1934. 

Lenin, V. I., O imperialismo, fase superior do capitalismo, in Id., Obras 

escolhidas, São Paulo, Alfa-Omega, 1979, vol. 1. 

Luna, D. A., “Un heróico y trágico suceso de nuestra historia”, in Seminario 

de Historia Contemporáneo de Centro América: el proceso político 

centroamericano, San Salvador, Editorial Universitaria, 1964. 

Luxemburg, R., A acumulação de capital, Rio de Janeiro, Zahar, 1970.  

Marini, R. M., Dialéctica de la dependencia, México, Era, 1973. 

Marini, R. M., Subdesarrollo y revolución, México, Siglo XXI, 1969. 

Marroquin, A. D., “Cambios en la agricultura y sus repercusiones sociales”, 
Revista Salvadoreña de Ciencias Sociales, n.1, 1965. 

Martin, P. P., Salvador of the Twentieth Century, Londres, Edward Amold, 
1911. 



112 
 

Marx, K., O capital, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 6 vols., 1968-
1973. 

Marx, K., O capital. Livro I, capítulo VI (inédito), São Paulo, Ciências 
Humanas, 1978. 

Munro, D. C., The Five Republics of Central America, Nova York, Oxford 
University Press, 1918. 

Prado Jr., C., História econômica do Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1963.  

Prado Jr., C., A revolução brasileira, São Paulo, Brasiliense; 1966. Prado, 
M. L. e Capelato, M. H. R., “A borracha na economia brasileira da 
Primeira República”, in Fausto, B. (org.), op. cit. 

Oliveira, F., “A economia brasileira: crítica à razão dualista”, Estudos 

CEBRAP, n. 2, outubro de 1972, pp. 3-82. 

Oliveira, F., “A emergência do modo de produção de mercadorias: uma 
interpretação teórica da economia da República Velha no Brasil”, in 
Fausto, B. (org.), op. cit. 

Reynolds, D. R., Rapid Development in Small Economies: the Example of 

El Salvador, Nova York, Praeger, 1967. 

Rodgers, D. J., Reports on Economic Conditions in the Republic of El 

Salvador, Londres, Department of Overseas Trade. 1929. 

Rodriguez, M., Central America, Nova Jersey, Prentice Hall, 1965. 

Samaniego, C. e Sorj, B., “Articulaciones de modos de producción y 
campesinados en América Latina”, CISEPA, Lima, 1974. 

Santi, P. et al., Teoria marxista del imperialismo, Córdoba, Pasadoy 
Presente, 1973. 

Shepherd, F. M., Report of Economic Conditions in the Republic of the El 

Salvador, Londres, Department of Overseas Trade, 1933. 

Smith, T. L., “Notes on Population and Rural Social Organization in El 
Salvador”, Rural Sociology, n. 10, 1945. 

Sorj, B., Estado e classes sociais na agricultura brasileira, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1980. 

113 
 

Wallerstein, I., The Modern World-System, New London, Academic Press, 
1974. 

Ward, B. E., “Cash of Credit Corps?”, in Potter, J. M., Dias M. N. e Foster, 
G. M. (eds.), Peasant Society: a Reader, Boston, Little Brown, 1967. 

Warren, B. B., Imperialism — Pioneer of Capitalism, Londres, NLB, 1980. 

White, A., El Salvador, Londres, Ernest Benn, 1973.  

Wolf, E. R., “Types of Latin American Peasantry: A Preliminary 
Discussion”, American Anthropologist, vol. 57, 1955. 

Wolf, E. R., “The Spanish in Mexico and Central America”, in Dalton, G. 
(ed.), Economic Development and Social Change, Nova Iorque, The 
Natural History Press, 1971. 

Wolf, E. R. e Mintz, S.W., “Haciendas and Plantations in Middle America 
and the Antilles”. Social and Economic Studies, vol. 6, n. 3, 1967. 

Wolpe, H., “Capitalism and Cheap Labour-Power in South Africa: from 
Segregation to Apartheid”, Economy and Society, vol. 1, 1972. 

Zeitlin, I. M., Capitalism and Imperialism, Chicago. Markam Publishing 
Company, 1972. 

Outras fontes: 

Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra: Archives of the Public 

Records Office: Files of the Foreign Office (Political). 




