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ESTRUTURA DO SETOR EXPORTADOR E HISTÓRIA SERIAL
1 

Héctor Pérez Brignoli 

1 

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

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

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

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

Latina. Ensaio de interpretação sociológica, Rio de Janeiro, Zahar, 8ª edição, 1981. 
3 Tulio Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América Latina, Madrí, Alianza 
Editorial, 1969, ed. Brasileira: História da América Latina, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1975.  
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que acabamos de indicar. Mas esse maior êxito relativo resulta de que a 
teoria é utilizada de modo completamente implícito. A consequência mais 
imediata desse procedimento é uma dificuldade quase insolúvel quando se 
pretendem examinar muitas das interpretações sugeridas pelo autor.  

Propomo-nos neste trabalho a mostrar a utilidade da quantificação e 
as possibilidades de elaboração de séries estatísticas quando se empreendem 
estudos detalhados sobre a estrutura política e a dinâmica social na história 
das economias exportadoras da América Latina nos séculos XIX e XX. 
Acreditamos que, enquanto não existir um conhecimento suficientemente 
amplo e detalhado sobre a estrutura e o funcionamento de tais economias 
teremos de nos contentar com uma hipótese geral, que expresse o sentido e 
a profundidade das determinações entre “Estado, classe e produção”. A 
caracterização da estrutura econômica, sem obedecer a tipologias e 
generalizações excessivamente rígidas, poderá se sustentar nos elementos 
fornecidos pelos trabalhos de economistas da CEPAL e seus epígonos 
(tanto no que poderíamos chamar de vertente “desenvolvimentista”, quanto 
naquela perspectiva mais radical, herdeira também da análise do 
imperialismo de Lênin e outros autores).  

Parece mais prudente, por enquanto, relegar a plena vinculação 

explicativa entre “Economia, política e sociedade” aos estudos de caso, que 
se ocupam de modo muito detalhado de um período mais ou menos longo 
da história nacional, ou de uma região bem delimitada dentro de um país. 
Essa restrição de objetivos obedece tanto à complexidade dos fenômenos a 
estudar e das fontes que é preciso explorar, quanto ao intrincado labirinto 
teórico que se torna indispensável percorrer para alcançar a mencionada 
vinculação explicativa. Fenômenos como a guerra, as solidariedades 
nacionais, os processos de fusão étnica e de aculturação, as articulações 
regionais com sua base geográfica — entre outros —, cumpriram um papel 
de importância crucial ao longo de toda a história latino-americana. Sua 
natureza de “conceitos intermediários”,4 no plano da teoria disponível para 
vincular modos de produção, classes e Estado, parece ser um dos obstáculos 
de mais difícil superação.  

                                                 
4 Pierre Vilar, “Historia marxista, historia en construcción, in Ciro F. S. Cardoso e H. Pérez 
Brignoli (orgs.), Perspectivas de la historiografía contemporánea, México, Sepsentas, 1976, 
pp. 103-159, em particular 154-159. 

139 
 

Deve-se notar que, em tais “conceitos intermediários”, está implícito 
um problema de causalidade histórica. Vejamos dois exemplos referidos ao 
caso da guerra.  

Halperin Donghi5 analisa o processo de Independência do Rio da Prata 
através das “vicissitudes de uma elite política criada. destruída e novamente 
criada pela guerra e pela Revolução”, demonstrando como a guerra — um 
fenômeno conjuntural por excelência — originou transformações estruturais 
essenciais tanto no plano econômico quanto no político e no mental-coletivo. 
Georges Duby,6 por seu turno, explica-nos — num livro extraordinário — 
como no Ocidente medieval a guerra possibilitou, sob certas condições, o 
desenvolvimento das forças produtivas e permitiu o nascimento de novas 
relações sociais: as da primeira época feudal.  

Ora, como decidir nesses casos, ou em outros semelhantes, o estatuto 
explicativo que corresponde a um fenômeno como o da guerra? Max Weber 
percebeu essas situações7 com muita acuidade e, como é bem conhecido, 
optou por uma solução “empirista”: no ordenamento social, não se podia 
privilegiar nenhum fator explicativo em particular, já que somente o estudo 
de casos concretos poderia revelá-los. Pode-se dizer que, na realidade, essa 
opção weberiana não é uma verdadeira solução do problema, mas sim um 
deslocamento do mesmo. Talvez até a publicação por Braudel, em 1958, do 
célebre estudo sobre a “longa duração”,8 não tenha aparecido explicitamente 
nenhuma alternativa factível. Nesse caso, as durações diferenciais fornecem 
um princípio que permite ordenar — sem hierarquizar — os diferentes 
fatores que atuam, articuladamente, no tempo presente.  

Para estabelecer adequadamente o papel das séries estatísticas numa 
“análise integrada do desenvolvimento” será necessário discutir 
previamente os limites e a importância da quantificação na ciência 
histórica; simultaneamente, dever-se-á delimitar também o alcance dos 
conceitos de “classe, Estado e nação”.  

                                                 
5 Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la 

Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.  
6 Georges Duby, Guerriers et paysans, Paris, Gallimard, 1973.  
7 Cf., por exemplo, Max Weber, Economía y Sociedad, México, FCE, 1964, vol. 11. pp. 682-
694. 
8 Fernand Braudel, “La larga duración”, in La historia y las ciencias sociales, Madri, Alianza 
Editorial, 1968, pp. 60-106.  
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2 

O uso sistemático da quantificação constitui, desde a década de 30, 
um dos elementos fundamentais para uma mudança relativamente radical na 
prática do historiador. Não podemos nem sequer resumir a massa de 
debates e controvérsias que se originaram, desde a rejeição total até a 
confiança mais ou menos ilimitada, passando por diversas atitudes de 
utilização crítica e prudente. Indicou-se repetidas vezes que, em função da 
multiplicidade de fatores que intervêm na existência, conservação e 
acessibilidade dos documentos, há épocas e setores muito amplos do 
passado que escapam inteiramente à possibilidade da quantificação. Por 
outro lado, “há um limite para o que podemos fazer com números, assim 
como há outro para o que podemos fazer sem eles”.9 Limitar-nos-emos a 
comentar aspectos essenciais.  

Os dados quantitativos podem ser utilizados simplesmente com a 
finalidade de ilustração ou de exemplificação. Em tal sentido, não há 
nenhuma diferença epistemológica com os velhos procedimentos que 
consistem em utilizar uns poucos exemplos como prova conclusiva, o que 
— no limite — reduziria a história a uma cadeia de anedotas. A 
quantificação sistemática — e, mais precisamente, o tratamento estatístico 
dos dados — constituem os únicos instrumentos, válidos cientificamente, de 
que dispomos até hoje para trabalhar a documentação em massa, e, além 
disso, para tomar factível a passagem da história de “uns poucos” para a 
história das “coletividades”.10  

A novidade mais significativa consiste numa nova maneira de 
conceber o passado. Para dizê-lo brevemente: como conjuntos de eventos 
ocorridos com uma probabilidade determinada, dentro de uma vasta gama 
de eventos possíveis.11 Descobrir os vínculos e estabelecer as relações de 
causalidade entre esses conjuntos de eventos constitui -e sempre constituiu 

                                                 
9 Nicholas Gorgescu-Roegan, Analytical Economics, Cambridge, Mass, 1966, p.275. 
10 Kenneth Watcher, Eugene Hammel e Peter Leslett, Statistical Studies of Historical Social 

Structure, New York, Academic Press, 1978, p. XXII.  
11 Labrousse afirmou: “O que caracteriza a lei nas ciências humanas é precisamente seu 
caráter de pluralidade. A lei não é uma necessidade: é uma probabilidade ‘majoritária’ e, por 
vezes, de grau bastante baixo. A lei permite não tanto prever quanto contribuir” (Ernest 
Labrousse et al., Las estructuras y los hombres, trad. de M. Sacristán, Barcelona, Ariel, 
1969, p. 102).  
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— a tarefa básica da análise e da explicação históricas. Ainda está por se 
determinar quanto o uso da simulação experimental em computadores pode 
contribuir para esse novo modo de pensar estatisticamente o passado; mas 
trata-se de algo que merece a maior atenção.12  

3 

O aspecto mais visível ou evidente do Estado é constituído por um 
conjunto de instituições que podem, “no interior de um determinado 
território, reivindicar com êxito para si o monopólio da coerção física 
legítima”.13 O exercido do poder estatal sugere aspectos menos evidentes: 
por um lado, existe o governo, enquanto grupo de funcionários que dirigem 
as instituições do Estado;14 e, por outro, a burocracia, como conjunto do 
pessoal administrativo e de organismos de segurança interna e externa 
(polícia e forças armadas). Sem nenhuma pretensão de abarcar um processo 
histórico de constituição particularmente complexo, pode ser útil assinalar 
que essa separação de funções entre governo e burocracia só se desenvolveu 
plenamente sob o Estado capitalista e adquiriu um destaque particular nas 
democracias representativas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. 
Paralelamente, e como resultado do próprio desenvolvimento do 
capitalismo, o Estado estendeu seu raio de ação até os mais diversos 
âmbitos da vida social, configurando-se o que hoje é chamado de Estado 
intervencionista ou benfeitor. Pode-se entender assim, em parte, a especial 
complexidade do poder estatal nas sociedades capitalistas, que se resume na 
seguinte fórmula: é possível ocupar o governo sem que isso signifique um 
controle efetivo do poder de Estado.  

Uma hipótese particularmente frutífera para explicitar a verdadeira 
dinâmica do poder consiste em referi-la à estrutura de classes subjacente. 
Nesse caso, a principal tarefa da investigação consiste em vincular os 
aspectos observáveis de um comportamento social de grupo à estrutura 
socioeconômica que origina tal comportamento.15 Isso equivale a afirmar, 

                                                 
12 Watcher et al., op. cit.; Varsavsky et al., América Latina. Modelos Matemáticos, Santiago, 
Editorial Universitaria, 1971. 
13 Max Weber, Economia y Sociedad, México, FCE, 1964, vol. 11, p. 1.056.  
14 Seguimos de perto a conceituação presente em Ralph Miliband, O Estado na sociedade 

capitalista, Rio de Janeiro, Zahar, 1972.  
15 Em “Origen y desarrollo de la burguesía en Argentina, Chile y Uruguay. Algunos 
problemas metodológicos de investigación”, comunicação apresentada no V Simposio de 
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com E. P. Thompson, que o termo “classe” refere-se a uma categoria 

histórica, ou seja, “derivada da observação do processo social ao longo do 
tempo”.16 A definição teórica, vinculada necessariamente às relações de 
produção, fornece apenas um limite ou umbral; de modo algum é possível 
deduzir de tal definição as formações de classe concretas, ou seja, em sua 
realidade histórica.17 O conteúdo de classe do Estado não poderia ser 
estudado adequadamente sem a mediação de uma reflexão preliminar sobre 
o conjunto das organizações “privadas” que Gramsci chamou de 
“Sociedade Civil”. Refiro-me aos sindicatos, às associações patronais, aos 
partidos políticos, à Igreja, às instituições educacionais (um âmbito 
partilhado e por vezes quase completamente absorvido pelo Estado), bem 
como outros agrupamentos análogos. Essas organizações permitem as 
articulações de diferentes tipos de interesses de classe e sua expressão em 
diversos níveis. Constitui um campo de ação, complementar ou oposto, 
segundo o caso, ao das instituições do Estado, para o conjunto de “classes 
em movimento”.  

Os graus e formas de consciência constituem elementos-chave para 
entender as já mencionadas articulações de interesses em relação com a 
dinâmica do poder estatal.  

Sem essa mediação, o conflito e a luta de classes — apesar do 
fundamento econômico mais claro e transparente que possa ser percebido 
— resultariam ininteligíveis. A dominação ideológica adquire, assim, um 
evidente relevo; e, nesse contexto, o fenômeno nacional constitui uma de 
suas formas de expressão mais características.  

Na América Latina, a noção obedece a processos históricos de 
duração diferente: o amplo crisol de culturas e etnias, precipitado pela 
conquista e pela colonização desde o século XVI, mas que prosseguiu 
através de sucessivas migrações; a cristalização de diversos projetos de 
sociedade que, obedecendo a interesses de classe bem definidos, 
fracassaram ou tiveram êxito no curso dos conflitos da Independência e das 
guerras civis do século XIX; uma expressão ideológica e institucional 

                                                                                                                 
Historia Económica de América Latina, Lima, abril de 1978, tentei indicar as estratégias de 
investigação pertinentes para o caso da burguesia. 
16 E. P. Thompson, Tradición, Revuelta y Consciencia de Clase. Estudios sobre la crisis de 

la sociedad preindustrial, Barcelona, Editorial Crítica (Grijalbo), 1979, p. 34.  
17 Ibid., p. 35, nota 32.  
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herdada — ou, melhor, imitada — do liberalismo europeu e norte-
americano e transmitida às novas gerações pelos nem sempre bem-
sucedidos programas de educação popular.  

O fenômeno nacional revela-se a forma mais complexa das 
solidariedades de grupo, e uma das mais mediatizadas, nos aspectos 
ideológicos da dominação social. Otto Bauer, com sua ideia da “comunidade 
de destino”, indicou essa característica; e, ainda que sua fórmula possa não 
parecer inteiramente feliz, constitui um ponto de partida melhor do que as 
excessivamente claras e luminosas proposições de Stalin.18  

4 

Os dados estatísticos, bem como as fontes que lhes deram origem, 
podem se referir a seu ponto determinado no tempo (“cortes” ou “secções”), 
ou se estenderem de forma contínua ao longo dele.  

Os censos e outras fontes suscetíveis de documentar de modo 
massivo a situação da estrutura social em determinado momento permitem 
trazer à luz as correlações de força entre as classes; em outras palavras, 
fornecem a “base material” dos diversos grupos sociais.  

O principal problema enfrentado quando se tenta uma reconstrução 
da estrutura social desse tipo é o de como passar das categorias 
socioprofissionais, dos estamentos definidos legalmente ou dos 
agrupamentos étnicos diretamente observáveis para os agrupamentos de 
classe. Um manejo adequado das definições (e, portanto, da teoria), assim 
como um conhecimento adequado das fontes de tipo qualitativo, 
convertem-se em requisitos indispensáveis. É óbvio que, quando se dispõe 
de censos relativamente idôneos, a tarefa — ainda que complexa — é 
bastante facilitada.19 A exploração das fontes fiscais, eleitorais e militares 
— que podem substituir ou complementar os censos — revelou-se lenta e 

                                                 
18 Otto Bauer, La cuestión de las nacionalidades y la social democracia, aos cuidados de J. 
Aricó, México, Siglo XXI, 1979 (a edição original alemã é de 1907); J. Stalin, “O marxismo 
e o problema nacional”, in Id., O marxismo e o problema nacional e colonial, São Paulo, 
Ciências Humanas, 1979, pp. 1-62 (o original é de 1913).  
19 Cf. as tentativas de Gino Germani, Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, 
Raigal, 1955; e de Sergio Bagú, Evolución histórica de la estratificación social en la 

Argentina, Buenos Aires, Univ. de Buenos Aires, Departamento de Sociologia, 1961, 
mimeo.  
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sumamente custosa.20 Uma linha de investigação complementar foi até hoje 
pouco utilizada. Refiro-me à história das cidades21: a comparação do 
número de habitantes das áreas urbanas e rurais, o desenvolvimento das 
funções político-administrativas, seu papel comercial em determinadas 
regiões, etc., são aspectos que têm a ver diretamente com a expansão da 
burocracia estatal e do setor de serviços. A formação dos chamados setores 
médios e as origens da burguesia industrial seriam incompreensíveis fora 
das cidades e do âmbito urbano.  

A essa pincelada de grandes linhas, que nos revela o caráter da 
estrutura socioeconômica, devemos agregar uma observação detalhada do 
movimento, da dinâmica conjuntural.  

O legado mais importante da obra de Labrousse22 é a demonstração 
de que o movimento de lima série é tanto expressão de uma conjuntura 
temporal quanto resultado de um conjunto de relações estruturais 
subjacentes. Para levar a cabo esse tipo de análise, devemos dispor, 
primeiro, de séries que — se refiram às principais variáveis econômicas; 
segundo, de métodos estatísticos que nos permitam decompor as séries 
cronológicas para identificar os diferentes tipos de flutuações “ocultas” na 
série observada. Finalmente, é necessário um modelo de correlação entre as 
séries e, eventualmente, com outros fenômenos observados (por exemplo, 
greves; protestos sociais, medidas de política econômica, flutuações 
climáticas, etc.). Vamos considerar brevemente esses aspectos com 
referência ao setor exportador na América Latina dos séculos XIX e XX.  

                                                 
20 A orientação básica para esse tipo de trabalho provém de Ernest Labrousse, “Nuevas 
perspectivas hacia una historia de la burguesia occidental en los Siglos XVIII y XIX (1700-
1850)”, in Ciro F. S. Cardoso e Héctor Pérez Brignoli (orgs.), Tendencias actuales de la 

historia social e demográfica, México, Sep-Setentas, 1976, pp. 95-128. (Trata-se da 
comunicação apresentada. por Labrousse no Congresso Internacional de Ciências Históricas, 
Roma, 1955.) Para uma aplicação à América Latina, cf. Maria Yedda Unhares, “As listas 
eleitorais do Rio de Janeiro no século XIX. Projeto de classificação sócio-profissional”, 
Caravelle, n. 22, Toulouse, 1974, pp. 41-67 .  
21 Em José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Sigla XXI, 1976, 
há observações qualitativas de grande interesse.  
22 E.Labrousse, Esquisse de mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siecle, 
Paris, 1933; La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la 

Révolution, Paris, 1944.  
145 

 

Dispomos de séries relativamente abundantes sobre o comércio 
exterior — volumes, valores e preços (cf. o Anexo 1) —, com a vantagem 
de que podem se cotejar (e eventualmente se completar) os dados nacionais 
com os provenientes das estatísticas das principais potências que compram 
e vendem na América Latina.23 No que se refere aos preços, é necessário — 
para o caso das exportações — cotejar as séries nacionais com as cotações 
comerciais nas principais bolsas e mercados de exportação ou de consumo. 
Em vários casos, constatou-se que os preços registrados nas estatísticas 
nacionais obedecem a certa legislação com objetivos fiscais e, por 
conseguinte, refletem apenas muito indiretamente a cotação internacional.24  

Os documentos (publicados ou inéditos) de algumas empresas 
bancárias, financeiras e de transporte ferroviário permitem reconstruir séries 
de muito interesse para estudar a dinâmica do setor externo e seu impacto 
nas atividades econômicas internas: taxas de juro, movimentos dos 
depósitos, cifra global do balanço bancário, montante e distribuição dos 
créditos, taxas de câmbio, movimento de carga ferroviárias, etc. As finanças 
públicas — outro aspecto relativamente bem documentado — serão 
comentadas um pouco adiante.  

A imprensa escrita — uma fonte importante para os preços de muitos 
produtos de consumo interno e de exportação — torna-se insubstituível no 
caso de dados sobre greves e outros indicadores de conflito social. As fontes 
judiciais — também relativamente bem conservadas — permitem construir 
séries acerca da frequência e dos tipos de criminalidade, possibilitando ainda 
um interessante contraponto entre conjuntura econômica, mal-estar social e 
formas de controle e dominação do Estado. 

A análise das séries estatísticas — uma tarefa nada simples — pode 
ser brevemente especificada. Trata-se de decompor o movimento total da 
série para assim inferir o processo (ou os processos) que o originam. 
                                                 
23 No caso de países pequenos, como os centro-americanos, a discriminação por país 
aparece, na estatística comercial britânica, francesa e norte-americana, entre meados e final 
do século XIX. 
24 Trata-se do caso argentino: cf. Cortés Conde et al., Evolución del comercio exterior 

argentino. Exportaciones (1864-1963), Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1965 
(mimeo). E também nas estatísticas da exportação de banana nos países centro-americanos, 
nos quais o valor foi computado durante muito tempo com base num preço fixo por cacho, 
sobre o qual as companhias pagavam um imposto de exportação. Outro problema que 
merece preocupação, embora eu não saiba como tratá-lo é o do contrabando. 
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Obviamente, deve-se dispor de métodos estatísticos adequados, que 
permitam efetuar e interpretar essa decomposição da série total.25 E é aqui 
onde as coisas começam a se complicar. Os procedimentos aplicados 
tradicionalmente construção de um gráfico, ajuste da curva bruta original 
(com médias móveis ou recorrendo a uma função analítica), leitura dos 
resultados segundo a melhor apreciação do investigador — resultam quase 
inúteis quando as séries em questão apresentam irregularidades mais ou 
menos fortes.26 Uma alternativa, nesses casos, é oferecida pela análise 
espectral,27 um método relativamente novo e que, ao que eu saiba, ainda 
não foi aplicado na história da América Latina.  

De qualquer modo, dispor de uma técnica mais adequada de 
decomposição é apenas o princípio da solução. A explicação dos diferentes 
tipos de flutuação exige, no caso do setor exportador, o recurso a uma 
complexa combinação de fatores externos e internos. Um objetivo principal 
nessa tarefa deveria ser o de definir do melhor modo possível o resíduo 
final das séries, denominado de componente aleatório.  

A análise da dinâmica conjuntural exige dispor de um modelo de 
correlação entre as séries. A comparação gráfica e o cálculo de medidas de 
associação entre variáveis oferece uma primeira alternativa, certamente a 
mais simples e “ajustada” aos próprios dados. Mas, além do inelutável fator 
de ingenuidade implícito, deve-se assinalar um perigo no possível 
ocultamento da mudança estrutural, que jamais aparecerá numa análise 
baseada unicamente no comportamento das próprias séries. Um segundo 
caminho alternativo consiste em derivar a multiplicidade de movimentos 
conjunturais a partir de um modelo estrutural explícito. A opção pode 

                                                 
25 Cf. C. Chatfield, The Analysis of Time Series: Theory and Practice, Londres, Chapman, 
1975; Granger e Hatanoka, Spectral’ Analysis of Economic Time Series, Princeton, Princeton 
University Press, 1964.  
26 Com base nas estatísticas do comércio exterior, Acioly Borges encontra — para o Brasil 
entre 1821 e 1947 — um total de 12 ciclos de “Juglar”, com uma” duração’ variável de 4 a 
20 anos (cf. Eulália Logo, América Latina Contemporânea; Rio de Janeiro, Zahar, 1970, p. 
13). É óbvio que parece um pouco estranho falar de ciclos quando o extremo de variação é 
tão amplo. Por outro lado, as séries de comércio exterior da Argentina mostram tantas 
irregularidades que somente médias móveis de período variável permitem um ajustamento 
aceitável: cf. Héctor Pérez Brignoli, Agriculture capitaliste et commerce de grains en 

Argentine (1880-1955), tese de terceiro ciclo, Université de Paris I, 1975, vol. I, pp. 224-226.  
27 Cf. Chatfield. op. cit.; Granger e Hatanaka; op. cit. 
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chegar a ser muito mais esquemática do que no primeiro caso, mas 
permitirá refletir as mudanças de natureza.  

Um modelo desse tipo, pelo menos no que se refere às economias de 
exportação da América Latina,28 não pode ser — por enquanto — 
completamente formalizado. Além das dificuldades na formulação, deve-se 
notar que não disporíamos de dados suficientes para verificá-lo.  

A opção adotada por Kula, em sua Teoria econômica do sistema 

feudal,29 poderia trazer lições válidas nesse sentido. Ou seja: o uso de um 
modelo não formalizado, mas com relações entre variáveis bem 
explicitadas, e capaz de permitir a formalização e verificação estatística 
setorial, seguindo a disponibilidade de dados, bem como o eventual recurso 
à experimentação numérica e à simulação.30  

5 

Dissemos já que um modelo do setor exportador deve incluir não 
apenas aspectos da dinâmica conjuntural do sistema, mas também os 
elementos de mudança estrutural, interna e externa. 

Esse último aspecto refere-se ao conhecido tema das relações 
centro/periferia; e tem a vantagem de que pode ser incluído sob a forma de 
mudanças nos valores das constantes ou nas condições iniciais de 
funcionamento do modelo.31 A dinâmica estrutural interna, em troca, 
apresenta um desafio de mais difícil solução.  

                                                 
28 Cf. Héctor Pérez Brignoli, “The Economic Cycle in Latin American Agricultural Export 
Economies (1880-1930): A Hypothesis for Investigation”, Latin American Research Review, 

vol. 15, n. 2, 1980, pp. 3-33.  
29 Witold Kula, Théorie économique du système féodal, Paris, Mouton, 1970.  
30 Cf. Oscar Varsavsky et. al., América Latina: Modelos Matemáticos, cit., no que se refere 
aos modelos de experimentação numérica e de simulação. Birnberg e Resnick 
desenvolveram um modelo econométrico sobre o setor exportador na Jamaica, Índia, Ceilão, 
Nigéria, Egito, Tailândia, Chile, Cuba, Filipinas e Taiwan, aplicáveis ao período que vai do 
final do século XIX até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Cf. nota 34, infra. 
31 No caso de modelos econométricos, essas condições mutáveis podem ser tratadas 
mediante as chamadas variáveis dummy.  
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Não conheço nada mais sugestivo a respeito do que a proposta de 
Hirschman32 quanto às cadeias (linkages) relativas a produtos básicos 
exportáveis (staple products). Os efeitos de cadeia podem ser observados, 
em princípio, através da análise de insumo-produto;33 mas isso supõe, 
obviamente, dispor de dados estatísticos relativamente sofisticados, pelo 
menos com relação à disponibilidade atual de informação econômica sobre 
os países da América Latina. Uma contabilidade nacional retrospectiva não 
está descartada como possibilidade;34 mas a elaboração de tabelas de 
insumo-produto é muito difícil antes de 1950, e certamente impossível, em 
todos os países, antes de 1930.  

Afortunadamente, um estudo detalhado da composição das 
importações e do gasto público (cf. o item seguinte) pode oferecer uma 
alternativa válida. As alterações na composição das importações refletem, 
de forma bastante direta, os efeitos de diversificação econômica interna, os 
quais devem ser considerados juntamente com a configuração econômica 
espacial (redes de transporte, crescimento urbano, etc.) e com a articulação 
dos setores comercial, bancário e financeiro.  

Uma descrição temporal detalhada dos efeitos de cadeia constitui um 
passo essencial para explicitar as relações entre a dinâmica conjuntural e as 
mudanças na estrutura econômica interna.  

6 

As séries sobre receitas e gastos do Estado permitem, sob certas 
hipóteses, um conhecimento detalhado de aspectos-chave nas relações 
entre economia e política nas sociedades exportadoras. É óbvio que a 
organização e modernização do Estado exigiram gastos crescentes. 
Alguns exemplos, referidos aos casos da Argentina, Brasil, México, 
Venezuela, Guatemala, Cuba, Chile e Costa Rica, ilustram os ritmos 

                                                 
32 Albert O. Hirschman, “Enfoque generalizado del desarrollo por medio de enlaces, con 
referencia especial a los productos básicos”, El Trismestre Económico, n. 173, janeiro-março 
de 1973, pp. 199-236. 
33 Cf. The Quarterly Journal of Economics, vol. 90, maio de 1976, vários artigos sobre as 
cadeias (linkages) hirschmanianas.  
34 Cf. Alberto Fracchia et al., Producto bruto en el período 1896-1914, apresentado nas 
Jornadas de História e Economia Argentina nos Séculos XVIII e XIX, Buenos Aires e 
Rosário, 1964, mimeo. 
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diferenciais em que se produziu esse processo (ver Anexo 2). O 
incremento no gasto do Estado resultaria incompreensível sem um estudo 
da composição das receitas. A composição do gasto é outro elemento de 
grande importância, particularmente no que se refere à proporção entre 
gasto produtivo e gasto improdutivo. Dado o papel dominante do Estado 
na construção de obras de infraestrutura e o caráter indispensável dessas 
na expansão da economia exportadora, não é de surpreender que o gasto 
governamental tenha sido considerado como o indicador mais preciso no 
nível de investimento interno.35  

Os dados sobre gastos e receitas do Estado constituem as únicas 
séries de fácil acesso que nos permitem vincular a evolução da economia 
exportadora com a do sistema político.  

O estudo da estrutura da administração, do recrutamento e da origem 
social dos funcionários, das condições materiais para a efetividade da 
burocracia, exigiriam também a análise estatística. As fontes para esse tipo 
de estudos são tão acessíveis quanto as mencionadas no item anterior: são 
abundantes desde a consolidação dos Estados nacionais, e grande parte da 
informação já está resumida nos orçamentos governamentais e nos 
relatórios das Secretarias da Fazenda.  

O governo e a evolução do sistema político podem ser seguidos 
através de alguns indicadores (cf. Anexo 3), como a frequência das eleições 
presidenciais e o percentual de períodos governamentais “de exceção”. A 
construção de séries relativas a golpes de Estado, levantes, greves e às mais 
diversas formas de conflito, embora difícil e trabalhosa, permitirá uma 
análise mais profunda da conjuntura social e política.36  

  

                                                 
35 Cf. Thomas Birnberg e Stephen Renisck, Colonial Development: An Economic Study, 

New Haven e Londres, Yale University Press, 1975. Tentei utilizar essas ideias, aplicando-as 
ao caso da Costa Rica entre 1850 e 1950, em “Algumas notas preliminares, Universidad de 
Costa Rica, 1981, proposta de investigação mimeografada.  
36 Cf., como exemplos, Charles Tilly e Edward Shorter, “Les vagues de grèves en France, 
1890-1968”, Annales E. S. C., julho-agosto de 1973, pp. 857-887; dos mesmos autores, “The 
Shape of Strikes in France, 1830-1960”. Comparative Studies in Society and History, janeiro 
de 1971. 
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7 

Demos alguns exemplos do uso de séries e dados estatísticos em 
relação com a reconstituição histórica das relações de classe e coma 
evolução das estruturas políticas e sociais. Reafirmando uma ideia já 
expressa no princípio deste trabalho, devo indicar que a análise profunda 
das complexas articulações entre conjuntura econômica, classes sociais e 
política só se revela factível quando é feita em referência a um país ou 
região num período histórico determinado. Podemos assinalar, também para 
esse caso, várias possibilidades: um estudo “macroscópico”; a investigação 
de uma classe ou grupo social determinado (o que seria algo assim como 
uma análise de tipo intermediário), em referência à sua participação nas 
diferentes organizações da sociedade civil e a suas relações com o Estado e 
a política; o exame de um empresário ou de uma firma particular, ou de um 
personagem ou grupo familiar, em sua ação política, o que exigiria uma 
grande destreza na combinação do nível individual com o nível coletivo.  

Qualquer que seja a estratégia de investigação escolhida, é óbvio que 
— para interpretar as relações entre as variáveis observadas (sejam 
qualitativas ou quantitativas) — é necessário dispor de modelos de 
comportamento dos agentes ou atores particularmente complexos.37  

As condutas que expressam reações diante da conjuntura econômica, 
por exemplo, obedecem sempre a uma ampla combinação de elementos 
políticos, econômicos e de mentalidade coletiva. Para estudá-los, requerem-
se modelos complexos de comportamento individual e grupal, que 
consigam integrar, de resto, o inevitável componente de fatores 
desconhecidos ou inesperados que são habitualmente chamados de “acaso”.  

A utilização de um modelo demasiadamente simples (como o do 
homo oeconomicus, por exemplo), ou a suposição de um comportamento 
inteiramente racional, pode ser tão perigosa como a dissolução dos 
comportamentos coletivos, ou de organizações, no mero agregado das ações 
individuais.  

  

                                                 
37 Cf. a interessante contribuição de Albert O. Hirschmann, Saída, Voz e Lealdade, São 
Paulo. Perspectiva, 1972. 
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8 

A comparação entre países, tanto num momento determinado como 
nas trajetórias evolutivas, obedece às preocupações mais legítimas. Seria 
ilusório crer que convém postergá-la para um futuro no qual disporíamos de 
estudos de caso com a profundidade e o rigor desejados. A originalidade só 
se revela perceptível em relação ao conjunto. Mas também devemos ser 
precavidos: para que seja frutífera, a comparação deve estar respaldada em 
considerações metodológicas particularmente claras.  

É possível construir índices agregados sobre, por exemplo, o grau de 
desenvolvimento capitalista, a estabilidade política ou a complexidade do 
aparelho estatal. A informação estatística pode ser elaborada segundo 
hipóteses definidas previamente, ou então através do recurso ao resultado 
das correlações observadas. Esse último procedimento, que pode ter um 
grande valor heurístico, encontrou — graças à análise fatorial — um vasto 
campo de aplicação.38  

A comparação deve solucionar previamente o que poderíamos 
chamar de problema das escalas.39 Há certo limite na comparação de países 
com territórios e populações diferentes. Utilizar dados per capita ou por 
unidade de superfície não deixa de ser uma solução prática; contudo, em 
muitíssimos casos, pode resultar excessivamente tosca, pelo que se impõe a 
construção de índices com denominadores mais significativos.  

A apresentação cartográfica dos dados quantitativos40 é um recurso 
muito pouco explorado, e que pode ser muito útil numa aproximação inicial 
às comparações entre países. É muito, ainda, o que podemos aprender 
confrontando as jurisdições político-administrativas com a geografia 
econômica e social considerada numa perspectiva histórica. 

                                                 
38 Cf. R. J. Rummel, Applied Factor Analysis, Evanston, Worthwestern University Press, 
1970.  
39 O tema foi objeto de discussão em economia: cf. E. A. G. Robinson, Consecuencias 

económicas del tamaño de las naciones, Barcelona, Labor, 1971.  
40 Cf. Jacques Bertin, Sémiologie graphique, Paris, Gauthiers-Villars, 1974. 




