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Esta pesquisa de Iniciação Científica está vinculada ao projeto História Econômica da Dependência 

Latino-Americana. 1870-2010, desenvolvida junto ao HEDLA-UFRGS e à Rede História do 

Capitalismo Dependente e suas Interfaces com o Pensamento Crítico Latino-Americano (edital 

RIMPs ILEA/Propesq-UFRGS) e cobre o estudo da formação e processo histórico do capitalismo 

dependente no Uruguai, entre os anos 1870 e 1930, abrangendo o período de auge e crise do padrão 

agroexportador. A pesquisa tem como fontes bibliografia especializada sobre história econômica do 

Uruguai, especialmente a obra coletiva Historia Económica del Uruguay, com trabalhos de 

diferentes pesquisadores do Instituto de Economía da Universidad de la República (UDELAR); e 

também o compêndio de fontes, em dois volumes, Informes Diplomáticos de los Representantes del 

Reino Unidos en el Uruguay, organizado por Benjamin Nahum. Dessa maneira, através de séries 

históricas estatísticas, bem como através de correspondência diplomática entre o Uruguai e a 

potência imperialista que hegemonizou os vínculos da formação econômico-social uruguai com o 

mercado mundial no período do padrão agroexportador, busca-se analisar o conjunto de relações 

econômico-sociais e políticas do capitalismo dependente na trajetória do Uruguai, com destaque 

para os valores de uso produzidos e colocados no mercado internacional, o destino das mercadorias 

produzidas pelo Uruguai na divisão internacional do trabalho, as relações entre o capital estrangeiro 

e as oligarquias internas, a configuração do Estado oligárquico no Uruguai e sua crise, as formas de 

exploração da força de trabalho, etc. - procurando investigar, em níveis de maior concreticicade 

histórica, as formas como se reproduz o capitalismo dependente. Espera-se, como resultados, 

contribuir para a produção de dados e quadros sinópticos para compor o Mapa Virtual Interativo 

sobre História do Capitalismo Dependente Latino-Americano, no âmbito do projeto de pesquisa da 

Rede História do Capitalismo Dependente e suas Interfaces com o Pensamento Crítico Latino-

Americano.  


