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RESUMO 

 

O trabalho propõe uma História Intelectual sobre as origens da Teoria Marxista da 

Dependência, com foco no espaço institucional onde essa vertente teórica foi desenvolvida: o 

Centro de Estudos Socioeconômicos (CESO) da Universidade do Chile (1966-1973).  

Acompanha as trajetórias políticas e acadêmicas dos três brasileiros fundadores da primeira 

equipe de pesquisa sobre a dependência latino-americana no CESO, local onde trabalharam 

durante o período em que estiveram exilados do Brasil devido ao contexto de fechamento 

político pós-1964. Eram eles: Theotonio dos Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini. 

Colegas de trabalho e amigos próximos, eles também tiveram em comum, além dos 

sucessivos exílios, a ideologia e a práxis revolucionárias engajadas na superação do 

capitalismo dependente na América Latina, expressadas por sua filiação orgânica a diferentes 

organizações da esquerda revolucionária. Da equipe de trabalho reunida no CESO 

participaram também, na primeira geração, os chilenos Orlando Caputo, Sergio Ramos e 

Roberto Pizarro e o peruano José Martínez. A pesquisa parte de três problemáticas: a) Por que 

o Centro de Estudos Socioeconômicos (CESO) da Universidade do Chile foi por excelência o 

espaço onde se sistematizou a Teoria Marxista da Dependência?; b) Se o exílio pode ser 

entendido como uma experiência de privação das liberdades políticas, por que o exílio dos 

marxistas brasileiros no Chile, antes que provocar a interrupção das ideias de uma nova teoria 

em gestação, favoreceu o seu desenvolvimento?; c) Que relações existiram entre a atitude de 

uma práxis militante por parte dos intelectuais do CESO e o amadurecimento de uma nova 

teoria transformadora? Para responder a essas perguntas, trabalha-se com a seguinte hipótese 

geral: o espaço do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile não apenas 

propiciou aos marxistas exilados e a seus colegas os recursos e a autonomia necessários à 

realização de suas pesquisas sobre a dependência latino-americana, mas foi também através 

do trabalho nessa instituição – possibilitado pelas circunstâncias do exílio – que estes 

intelectuais tiveram a oportunidade de conhecer e atuar no interior da militância de esquerda 

chilena no contexto do governo da Unidade Popular (1970-1973), o que lhes forneceu a 

matéria empírica de que necessitavam para enriquecer o arcabouço teórico-metodológico em 

desenvolvimento. Com base na análise histórica da produção memorialística dos três 

dependentistas brasileiros (Dos Santos, Bambirra e Marini), dos documentos de trabalho da 

equipe de pesquisa sobre as relações de dependência latino-americanas do CESO e do 

conjunto da produção intelectual dos dependentistas marxistas relativa ao período de 

sistematização da TMD (1966-1973), chegamos à consideração de que a práxis militante dos 

intelectuais da dependência, durante a conjuntura de radicalização política da Unidade 

Popular, foi o elemento basilar da sistematização da nova teoria, uma vez que a realidade na 

qual eles atuaram e sobre a qual se posicionaram crítica e cientificamente forneceu a 

“matéria-prima” para suas reflexões teóricas. 

 

Palavras-chave: História Intelectual. Teoria Marxista da Dependência. Ruy Mauro Marini. 

Theotonio dos Santos. Vânia Bambirra. CESO. Unidade Popular. Exílio. Práxis. 
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Introdução 

 

A Teoria Marxista da Dependência é uma das maiores realizações do pensamento 

crítico latino-americano. Surge entre os anos 1960 e 1970, fruto do trabalho coletivo de 

intelectuais, alguns deles brasileiros, influenciados pelo espírito da Revolução Cubana, que 

assumiram a tarefa de criticar as concepções teóricas do desenvolvimentismo – representado à 

época pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), braço da ONU no continente 

– e das linhas programáticas dos Partidos Comunistas latino-americanos, para os quais a 

superação do subdesenvolvimento passava, no primeiro caso, pela industrialização via 

substituição de importações e a formação de capitalismos nacionais autônomos; no segundo 

caso, por uma aliança entre as classes populares e os setores progressistas das burguesias 

nacionais. 

O fracasso dos projetos de capitalismo autônomo nos países da América Latina após a 

II Guerra, no contexto de integração das economias capitalistas centrais e periféricas em um 

sistema mundial baseado no poder dos monopólios e na hegemonia dos EUA, significou para 

os países latino-americanos a configuração de uma situação de dependência de caráter 

tecnológico-industrial, ainda mais aprofundada que as anteriores formas de dependência que 

condicionavam o seu desenvolvimento e estruturas sociais. Esse processo teve expressão 

ideológica nos debates das Ciências Sociais na América Latina, que não estavam isoladas de 

tudo aquilo que se discutia no seio dos movimentos de esquerda revolucionária em cada país. 

Começou a ficar claro, para uma parte da intelectualidade de esquerda latino-

americana, que tanto a promessa desenvolvimentista (de uma modernização capitalista 

calcada na autonomia das economias nacionais, com distribuição de renda, pleno emprego e 

expansão do consumo de massas nos moldes dos países hegemônicos) como a estratégia dos 

partidos comunistas (de aliança dos proletários com as burguesias ou frações burguesas 

“progressistas”) estavam fadadas ao desastre, no que concernia à superação do 

subdesenvolvimento e à luta contra o imperialismo, uma vez que: a) a produção industrial dos 

países atrasados da América Latina estava cada vez mais dependente do capital estrangeiro; b) 

os interesses das burguesias periféricas estavam cada vez mais próximos dos interesses do 

grande capital exógeno, ou seja, esses grupos não tinham nada de progressistas, e sim 

passavam a almejar uma posição de “sócios menores” do imperialismo, o que cedo ou tarde 

acarretaria graves consequências para a classe trabalhadora. 

Foi nesse contexto que a dependência enquanto realidade empírica e categoria de 

análise começou a ganhar legitimidade perante os cientistas sociais interessados em explicar a 
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chaga do subdesenvolvimento, e a partir daí surgiram obras de sociólogos e economistas
1
 

voltadas a uma análise propriamente científica da dependência. Foi nesse momento que se 

colocou para os marxistas a necessidade de sistematizar os estudos sobre a dependência 

latino-americana adotando o materialismo histórico-dialético como referencial teórico-

metodológico. Entre outras razões, porque até então as análises econômicas da dependência 

eram feitas por economistas não-marxistas. Fazia-se necessário, portanto, criar uma Economia 

Política da dependência (OSORIO, 2004a, p. 138). 

Esse projeto tornou-se realidade quando um grupo de marxistas brasileiros exilados no 

Chile durante a segunda metade dos anos sessenta em razão do golpe civil-militar de 1964 

somou-se ao corpo de pesquisadores do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade 

do Chile, o CESO, o qual abrigava dezenas de intelectuais exilados, vindos principalmente do 

Brasil e da Argentina, além de profissionais nacionais, para formar a primeira equipe de 

pesquisa sobre as relações de dependência na América Latina. Formavam essa equipe: os 

brasileiros Theotonio dos Santos, sua companheira Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini (que 

se juntou a eles em 1969, vindo de um exílio no México); os chilenos Orlando Caputo, Sergio 

Ramos e Roberto Pizarro; e o peruano José Martínez. A partir dos trabalhos dessa equipe, 

coordenada por Theotonio dos Santos, tomaria corpo a vertente revolucionária da Teoria da 

Dependência, a Teoria Marxista da Dependência (TMD), assim designada por beber na fonte 

da Crítica da Economia Política.
2
 

                                                           
1
 Ver Enzo & Faletto (1970) e Frank (1970), por exemplo. 

2
 Existe mais de uma vertente da Teoria da Dependência, que não se constitui num único corpus teórico fechado 

em si mesmo, assim como há diferentes classificações. Luciano Tomassini distingue três correntes: a primeira 

originada na Cepal, sob a batuta de Raúl Prebisch, na década de 1950, centrada nas relações assimétricas entre 

centro e periferia; a segunda, que aprofunda a primeira incorporando aspectos econômicos, políticos e sociais da 

dependência, que deixa de ser concebida como um fenômeno puramente externo; e a terceira, que é a dos 

marxistas, mas que ainda apresenta proximidades epistemológicas com as anteriores no sentido de conceber o 

sistema capitalista mundial como uma estrutura global capaz de determinar o comportamento das suas partes 

integrantes (1989, pp. 104-105). Cristóbal Kay, por sua vez, propõe uma divisão mais simples: entre os 

“dependentistas reformistas” – orientados pelos preceitos modernizadores e desenvolvimentistas – e os 

“dependentistas marxistas-revolucionários”, que viam a revolução socialista como única via de superação dos 

problemas da periferia (1989, p. 127). Por sua facilidade expositiva e por permitir uma revisão das correntes 

calcada nas disputas teóricas e políticas, Prado & Meireles consideram apropriada a divisão de Kay (2008, pp. 2-

3). Nildo Ouriques (1995) reúne elementos concretos para a diferenciação entre uma Teoria Marxista da 

Dependência e as demais abordagens sobre o tema surgidas no mesmo período. O próprio Ruy Mauro Marini, 

em texto publicado em junho de 1973 como posfácio a Dialética da dependência (1973), colocava: “A tarefa 

fundamental da teoria marxista da dependência consiste em determinar a legalidade específica pela qual se rege 

a economia dependente” (2011c, p. 184, grifo nosso). Por isso, consideramos adequado o emprego da 

denominação “Teoria Marxista da Dependência” sempre que referirmo-nos ao projeto intelectual almejado pelos 

autores latino-americanos aqui estudados. O que as distintas correntes da Teoria da Dependência têm em comum 

são quatro princípios: “I) o subdesenvolvimento está conectado de maneira estreita com a expansão dos países 

industrializados; II) o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo 

universal; III) o subdesenvolvimento não pode ser considerado como a condição primeira para um processo 

evolucionista; IV) a dependência, contudo, não é só um fenômeno externo mas ela se manifesta também sob 

diferentes formas na estrutura interna (social, ideológica e política)” (DOS SANTOS, s.d., p. 10). 
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O CESO não era o único lugar do Chile onde se estudava a dependência. Além deste, 

havia três instituições principais promovendo o debate: o Instituto Latino-americano de 

Planejamento Econômico e Social da Cepal (ILPES-Cepal); a Faculdade Latino-americana de 

Ciências Sociais (FLACSO); e o Centro de Estudos da Realidade Nacional da Universidade 

Católica de Santiago (CEREN). Esses espaços acadêmicos surgiram na esteira de sucessivas 

reformas universitárias que visavam atender à necessidade de modernização do capitalismo 

chileno no contexto de integração do país ao sistema mundial em condição dependente, 

durante a passagem dos anos 1950 para os 1960. 

O CESO nasceu de uma reforma na Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade do Chile realizada em 1964, na qual houve uma modificação integral do 

Regimento, currículos e estrutura, transformando-se o antigo Departamento de Direito e 

Estudos Gerais em Centro de Estudos Socioeconômicos, vinculado à Escola de Economia de 

Santiago. Das inúmeras reuniões do Conselho Universitário, 

 

se concluía que era preciso un cambio de la estructura organizativa de la Facultad, 

para cumplir eficientemente con las responsabilidades futuras, y en sus programas 

de estudio, que procurasen una más sólida formación de los profesionales que de ella 

egresarían. Fue a raíz de ese examen que se elaboraron y propusieron los nuevos 

reglamentos y planes de estudio. (CÁRDENAS CASTRO, 2011, p. 62) 

 

Os Centros e Institutos, de acordo com o novo Regimento, teriam a responsabilidade 

de promover a pesquisa, o ensino e a divulgação do conhecimento científico nas áreas das 

ciências econômicas, administrativas e estatísticas, e deveriam também manter relações com 

pessoas e instituições nacionais e internacionais que desenvolvessem atividades semelhantes 

(CÁRDENAS CASTRO, 2011, pp. 65-66). Ou seja, na perspectiva da modernização das 

universidades chilenas, o CESO foi criado para formar quadros aptos a pensarem e 

administrarem o país do futuro. Ora, considerando o caráter capitalista dessa modernização e 

o fato de que até a ditadura de Pinochet (1973-1990) o Chile vivera apenas 15 anos de 

formalidade democrática, não há dúvidas de que essas transformações foram objeto de 

conflitos (sociais e políticos). Nesse sentido, o Centro de Estudos Socioeconômicos, assim 

como a instituição maior que o abrigava, foi, durante sua breve existência, palco de inúmeras 

disputas.
3
 

A partir de 1966, o CESO começou a receber exilados políticos de países latino-

americanos que estavam sob o controle de Ditaduras de Segurança Nacional. Eram 

intelectuais da sociologia, da economia, da filosofia, etc., que já possuíam experiência 

                                                           
3
 Cárdenas Castro (2011) conta com muita propriedade essa história, porém nossas divergências teóricas com seu 

trabalho ficarão mais claras adiante. 
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acadêmica e militante em seus países de origem e que receberam a oportunidade, por meio de 

contatos diplomáticos, institucionais, redes de solidariedade, etc., para continuarem 

pesquisando e lecionando no Centro de Estudos. É importante assinalar que esses 

profissionais não se tornaram “ratos de gabinete”, mas seguiram atuando organicamente, na 

medida de suas possibilidades, no cenário da luta de classes chilena durante o final da década 

de 1960 e com maior vigor durante o governo da Unidade Popular (1970-1973).
4
 

Como já colocamos, o “núcleo fundador” da Teoria Marxista da Dependência teve sua 

base de operações no CESO, e os intelectuais que encabeçaram o trabalho de sistematização 

foram três brasileiros: Theotonio dos Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini. Os três 

tinham em comum, entre outras coisas, as seguintes características: haviam nascido e 

estudado em Minas Gerais; foram fundadores da Organização Revolucionária Marxista – 

Política Operária (Polop) no Brasil; ainda nos anos de formação universitária, iniciaram uma 

crítica às abordagens reformistas do subdesenvolvimento e à estratégia do Partido Comunista 

Brasileiro; foram levados ao exílio quando da ofensiva golpista de 1964 que suspendeu a 

democracia no Brasil (Marini em 1965, primeiro para o México; Theotonio e Vânia partiram 

em 1966, direto para o Chile, após dois anos de clandestinidade). 

Já existia o “germe” de uma nova teoria da dependência nos tempos em que esses 

intelectuais ainda viviam no Brasil, todavia ela somente se desenvolveu, amadureceu, durante 

os anos de exílio no Chile. Por quê? Tendo em vista essa indagação, o objetivo de nossa 

pesquisa é analisar a importância do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do 

Chile (CESO) para a sistematização da Teoria Marxista da Dependência (1966-1973), 

enfatizando a práxis militante dos intelectuais dependentistas naquela conjuntura como 

elemento enriquecedor da nova teoria. Assim, nosso objetivo mais geral se desdobra em três 

objetivos específicos: compreender em que medida o espaço institucional do CESO (seus 

recursos humanos e materiais, e o lugar que ocupava entre as instituições fomentadoras do 

pensamento crítico latino-americano) contribuiu para o esforço coletivo dos intelectuais 

marxistas que por lá atuaram no sentido de desenvolver uma nova teoria da dependência; 

analisar que relações existiram entre a experiência do exílio e a produção teórica dos 

brasileiros fundadores da TMD; explicar em que medida o contato permanente com a 

                                                           
4
 Winn (2010) e Cury (2013) apresentam boas análises sobre a conjuntura da Unidade Popular, a partir de 

problemáticas distintas. Llanos (2012) analisa as formas de organização que tomaram forma entre os setores 

populares durante o governo Allende de maneira independente da estratégia organizativa estabelecida pelo 

governo da Unidade Popular, enfatizando as relações entre essas organizações e as políticas da UP, no período 

entre 1970 e 1972. Negri (2012) relaciona o impacto sociopolítico de algumas propostas econômicas da Unidade 

Popular e as dificuldades enfrentadas pelo governo de esquerda para implementar a chamada Via Chilena ao 

Socialismo. 
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militância e os debates no seio da esquerda chilena durante o governo da Unidade Popular 

propiciou aos marxistas brasileiros e seus colegas do CESO a matéria empírica de que 

necessitavam para enriquecer o arcabouço teórico-metodológico original que estavam 

criando. 

Podemos expressar nossos objetivos na forma de três perguntas: 

a) Por que o Centro de Estudos Socioeconômicos (CESO) da Universidade do Chile 

foi por excelência o espaço onde se sistematizou a Teoria Marxista da Dependência? 

b) Se o exílio pode ser entendido como uma experiência de privação das liberdades 

políticas, por que o exílio dos marxistas brasileiros no Chile, antes que provocar a interrupção 

das ideias de uma nova teoria em gestação, favoreceu o seu desenvolvimento? 

c) Que relações existiram entre a atitude de uma práxis militante por parte dos 

intelectuais do CESO e o amadurecimento de uma nova teoria transformadora? 

Partindo dessas perguntas, trabalhamos com a seguinte hipótese geral: o espaço do 

Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile não apenas propiciou aos 

marxistas exilados e seus colegas os recursos e a autonomia necessários à realização das suas 

pesquisas sobre a dependência latino-americana, mas foi também através do trabalho nessa 

instituição – possibilitado pelas circunstâncias do exílio – que estes intelectuais tiveram a 

oportunidade de conhecer e atuar no interior da militância de esquerda chilena no contexto do 

governo da Unidade Popular (1970-1973), o que lhes forneceu a matéria empírica de que 

necessitavam para enriquecer o arcabouço teórico-metodológico em desenvolvimento. 

Para responder a essas problemáticas, a pesquisa trabalhou com três tipos de fontes: as 

memórias dos três dependentistas brasileiros (Dos Santos, Bambirra e Marini), escritas no 

início dos anos 1990, no contexto de reincorporação desses intelectuais às equipes docentes 

de universidades federais brasileiras; os documentos de trabalho da equipe de pesquisa sobre 

as relações de dependência latino-americanas do CESO, fundamentalmente uma versão do 

primeiro projeto de pesquisa sobre o capitalismo dependente na América Latina, elaborado 

sob a coordenação de Theotonio dos Santos em meados de 1967; e o conjunto da produção 

intelectual dos dependentistas marxistas relativa ao período de sistematização da TMD 

(1966-1973), que envolve desde as obras teóricas e/ou de maior fôlego resultantes do projeto 

de pesquisa até os artigos, textos ensaísticos, análises de conjuntura, etc. No primeiro e 

terceiro casos, as fontes estão disponíveis em diferentes publicações, a maioria delas em 

edições mexicanas ou chilenas, ou na página <www.marini-escritos.unam.mx>, albergada na 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). No segundo caso, a cópia do projeto 

original foi gentilmente disponibilizada por Theotonio dos Santos. 
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Para trabalhar com essas fontes, adotamos, sobretudo, referenciais do materialismo 

histórico-dialético. As diferenças entre este e outros paradigmas que orientam as Ciências 

Sociais – seja a economia neoclássica, seja a sociologia de matriz weberiana, seja a escola da 

escolha racional, seja o pós-modernismo
5
 - são profundas, e vão muito mais além da questão 

de como nomear as coisas e os processos. Por detrás de conceitos e categorias de análise 

empregadas por uns e outros existem divergências a respeito do que e como conhecer 

(OSORIO, 2004b, p. 30). 

Quando falava no método da Economia Política, Marx referia-se a um método de 

análise da anatomia da sociedade – não apenas da sociedade burguesa, mas de qualquer forma 

de sociedade. A Economia Política, fosse sob sua forma clássica, fosse na versão crítica 

marxiana, nada mais era que o corpo teórico que procurava explicar o conjunto das relações 

sociais surgidas da crise do Antigo Regime. A ruptura entre a Economia Política e aquilo que 

hoje chamamos genericamente de Economia ocorreu, basicamente, com a publicação do livro 

Princípios de Economia, de Alfred Marshall, no qual se diferenciava a Political Economy de 

Economics – a área do conhecimento marcada por uma forte especialização, tecnicismo e a 

abundância de modelos matemáticos, enfim, o conjunto de saberes necessários ao 

gerenciamento do capitalismo.
6
 

Por inúmeras razões que não podem ser esmiuçadas aqui, confundiram-se os 

pressupostos de Marx, suas categorias de análise, seus métodos de investigação e exposição 

na seara da Economia Política com determinismo econômico/economicismo, em 

interpretações rasteiras das quais os próprios marxistas – cabe assinalar – muitas vezes não 

escaparam. É preciso ter claro que Marx via a sociedade como uma totalidade, ou seja, uma 

unidade complexa, articulada e hierarquizada nos elementos que a constituem, cuja 

compreensão não se pode alcançar pela mera somatória das partes, por mais exaustiva que 

esta seja (OSORIO, 2004b, p. 14). Assim, na Introdução aos Grundrisse (1857) – os 

rascunhos de O Capital -, Marx afirmava: 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, 

unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja 

ponto de partida da intuição e da representação. (MARX, 2011, p. 54) 

 

O método dialético, mais bem exposto na fase de maior maturidade intelectual de 

Marx (quando da redação da Contribuição à Crítica da Economia Política [1858], dos 

                                                           
5
 Este “declaradamente nebuloso Zeitgeist” (SOKAL; BRICMONT, 1999, p. 22). 

6
 Ver Marshall (1996). Para um esquema clássico da genealogia da Economia Política, ver Samuelson (1975). 
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Grundrisse [1857-1858] e das Teorias da mais-valia [1861-1863]), consiste em partir das 

representações iniciais do real, do concreto representado (ou aparente), para passar à 

separação e análise de elementos mais simples, pelo processo de abstração, que permita 

decifrar as articulações específicas do social, e a partir destas reconstruir a totalidade, 

resultado da “síntese de múltiplas determinações”, ou seja, um novo concreto, concreto 

pensado, teorizado (OSORIO, 2004b, p. 22). Nesse procedimento, o processo de abstração 

implica distanciar-se da realidade, porém não no sentido de criar uma fantasia sobre a mesma, 

mas sim de isolar e analisar elementos simples da própria realidade (OSORIO, 2004b, p. 20). 

Nos termos do próprio Marx: 

 

Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo, e, 

portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o 

fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de 

maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A população é uma abstração 

quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. (...) Por isso, 

se eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo e, por 

meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada 

vez mais simples; do concreto representado [chegaria] a conceitos abstratos 

[Abstrakta] cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais 

simples. Daí teria de dar início à viagem de retorno até que finalmente chegasse de 

novo à população, mas desta vez não como a representação caótica de um todo, mas 

como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. (MARX, 2011, p. 54) 

 

Assim, a crítica marxiana que se coloca à visão idealista do mundo é no sentido de que 

“o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de 

apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental. Mas de forma alguma é o 

processo de gênese do próprio concreto” (MARX, 2011, p. 55). Eis o elemento fundamental 

pelo qual devemos começar qualquer análise histórica: “os indivíduos reais, sua ação e suas 

condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas como as produzidas por sua 

própria ação”, pois o que os indivíduos são “depende das condições materiais de sua 

produção” (MARX; ENGELS, 2007, pp. 86-87) – as quais não são meramente “a economia”! 

Portanto, quando falamos da “matéria-prima” dos intelectuais, não podemos nos 

esquecer de que as ideias não se desenvolvem “soltas no ar”, mas estão entrelaçadas 

dialeticamente com as relações sociais que os “indivíduos determinados”, ativos na produção 

e reprodução de suas vidas, contraem: 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material 

dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 

espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu 

comportamento material. (...) Os homens são os produtores de suas representações, 

de suas ideias e assim por diante, mas os homens reais, ativos, tal como são 
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condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e 

pelo intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às suas formações mais 

desenvolvidas. A consciência [Bewusstsein] não pode jamais ser outra coisa do 

que o ser consciente [bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo de vida 

real. (MARX; ENGELS, 2007, pp. 93-94, grifo nosso). 

 

Essas pressuposições podem ser resumidas numa única construção genial de A 

Ideologia Alemã: “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a 

consciência”.
7
 Sobre as implicações conceituais dessa relação dialética entre o saber dos 

intelectuais e “o todo”, retornaremos a seguir. Antes, é necessário acrescentar, à luz do que foi 

modestamente exposto acima, que o Marx em sua maturidade – o Marx de O Capital – jamais 

renegou a sua visão geral da sociedade enquanto unidade de contradições (OSORIO, 2004b, 

p. 24). Portanto, não é possível isolar um “Marx filósofo” de um “Marx economista”, da 

mesma forma que a divisão da sociedade entre “o econômico”, “o político”, “o cultural”, “o 

social”, etc., não pode ter outra consistência a não ser como método de exposição didática da 

realidade. 

É preciso dizer também que o fato de o marxismo ser um corpus teórico-metodológico 

unitário não significa que dentro de tal unidade não existam elementos teóricos e 

metodológicos diferenciadores, hierarquizantes, ou seja, dentro da totalidade existem 

diferentes instâncias – ao invés de fragmentos que não se tocam. São instâncias estas os níveis 

de abstração. Jaime Osorio expõe muito bem o que estes significam na epistemologia e no 

método de Marx: 

 

Cuando hablamos de niveles de abstracción hacemos referencia a la totalidad que se 

reconstruye en el conocimiento y a la consideración de una realidad simplificada 

(más abstracta) o una más compleja (menos abstracta). En definitiva, existen 

totalidades con diversos grados de abstracción. En el marxismo podemos distinguir 

las siguientes: modo de producción, modo de producción capitalista, sistema 

                                                           
7
 Devemos ter muito cuidado para não confundir certas figuras de linguagem adotadas por Marx para aprimorar a 

exposição dos seus argumentos com as verdadeiras categorias de análise do materialismo histórico-dialético. 

Uma contribuição fabulosa nesse sentido é o livro de Ludovico Silva, O estilo literário de Marx, no qual o autor 

problematiza duas metáforas são pertinentes ao nosso tema de pesquisa: a da “superestrutura” e a do “reflexo”. 

Quanto à primeira, Marx utilizava dois termos para referir-se à “superestrutura”: Superstruktur e Überbau (que, 

no alemão, remete à parte superior ou os andares – über – de um edifício – Bau). Marx utilizava muito pouco 

esses termos, unicamente com o propósito de ilustrar sua teoria. Tal figura de linguagem, no entanto, foi alçada a 

explicação científica: do ponto de vista explicativo, uma noção como esta implicaria aceitar que a sociedade, 

sendo uma estrutura, teria “montada” sobre si, como um andaime, uma superestrutura ideal, considerada 

independentemente da estrutura material. Isto seria igualar Marx aos ideólogos que criticava. Um equívoco 

muito parecido ocorre com a interpretação que se deu à metáfora do “reflexo”: assim como na câmara escura do 

fotógrafo aparece um reflexo invertido da realidade física, no cérebro dos homens a ideologia aparece como uma 

representação “de cabeça para baixo” do mundo concreto. Marx também não deu atenção continuada ao termo, e 

mesmo assim os seus intérpretes o tomaram como explicação científica. Ora, a relação de determinação entre a 

realidade histórica e a ideologia não é causal e irreversível, mas dialética, reversível e multívoca (SILVA, 2012, 

p. 49-66). 
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mundial, patrón de reproducción de capital, formación social y coyuntura. 

(OSORIO, 2004b, p. 28, grifo nosso) 

 

Os níveis de abstração não são como andares de um prédio: ao nos deslocarmos de um 

para outro, não abandonamos todo o arsenal teórico e metodológico do primeiro. Pelo 

contrário: 

 

Mientras menos abstracta sea la totalidad (…) que se busca construir a nivel del 

conocimiento, el análisis deberá incorporar una mayor cantidad de categorías, 

conceptos y relaciones de los niveles más abstractos, al tiempo que requerirá de 

categorías particulares y de metodologías específicas para alcanzar sus fines. Y 

mayor la cantidad de datos de la realidad procesados a la luz de los elementos 

anteriores. De ahí que a un menor nivel de abstracción pasemos a mayores niveles 

de complejidad. (OSORIO, 2004b, p. 29). 

 

Esse deslocamento de níveis menores para níveis maiores de complexidade acarreta, 

evidentemente, problemas para o pesquisador. O maior deles é a dificuldade de encontrar 

mediações ou “pontes” entre os níveis mais abstratos e menos abstratos da totalidade, e não 

terminar, como diz Osorio, “amarrado” aos conceitos dos primeiros quando se pretende 

analisar totalidades mais concretas. “Plantearse el problema de las mediaciones supone asumir 

primeramente la existencia de niveles de abstracción diferenciados y ubicar las preguntas de 

investigación, cuestiones que no siempre ocurre” (OSORIO, 2004b, p. 29). 

Modo de produção, modo de produção capitalista, sistema mundial, padrão de 

reprodução do capital, formação social, conjuntura. A Teoria Marxista da Dependência, em 

seu esforço de mediação entre as categorias da Economia Política de Marx e a realidade do 

capitalismo latino-americano, também pensa a totalidade através desses níveis de abstração. 

Portanto, ao situarmos nosso objeto de pesquisa na formação econômico-social chilena 

durante uma conjuntura particular, tivemos de considerar as contribuições da própria Teoria 

às tentativas de explicação do que se passou no Chile entre finais dos anos 1960 e inícios dos 

1970. As contribuições analíticas dos autores da TMD sobre essa problemática não serão para 

nós apenas fontes de pesquisa, mas também orientarão nossa visão sobre a história do Chile 

naquele contexto específico. 

De volta ao problema da relação dos intelectuais com a sociedade, uma vez 

consideradas essas breves reflexões acerca do método dialético, devemos colocar também que 

foi necessário em nossa pesquisa um diálogo com algumas categorias de análise que 

interessam a uma História dos intelectuais. Não necessariamente essas categorias foram 

criadas ou empregadas por autores marxistas, e aqui não houve nenhum sectarismo teórico 

quanto a isso. São as seguintes categorias: itinerário político, estrutura de sociabilidade, 
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geração, estrutura de sentimento, exílio, campo e práxis. Apresentaremos sucintamente as 

questões que consideramos pertinentes à relação entre essas categorias e nosso objeto de 

pesquisa. 

Sirinelli, na seara da História Intelectual, concebe o itinerário político como os 

posicionamentos e trajetórias dos intelectuais em relação a uma conjuntura política, percorrida 

sobre o “plano de fundo” da “genética” de uma geração intelectual (aquilo que é comum aos 

intelectuais de uma mesma geração). Afirma que: 

 

A observação e o cotejo de itinerários políticos deveriam permitir desenhar mapas 

mais precisos dos grandes eixos de engajamento dos intelectuais. Este procedimento 

sofreu do descrédito que atingiu durante muito tempo o gênero biográfico, quer se 

tratasse de destinos individuais ou de trajetórias cruzadas. (SIRINELLI, 2010, pp. 

245-246). 

 

Na reconstituição de itinerários relacionam-se três níveis de análise: a) dos grandes 

intelectuais; b) dos intelectuais de estrato intermediário; c) dos “despertadores” (os que não 

tiveram papel notável, mas representaram um “fermento” para as gerações seguintes, 

influenciando-as). Sirinelli assim fala dos três níveis: 

 

A descrição desses três níveis e dos mecanismos de capilaridade em seu interior 

facilitaria sobretudo a localização de cruzamentos, onde se encontrariam mâitres à 

penser e ‘despertadores’, e o esclarecimento de genealogias de influências – pois um 

‘despertador’ pode ocultar dentro de si um outro, que o marcou uma geração antes -, 

tornando mais inteligíveis os percursos dos intelectuais. Esses percursos – que 

podem igualmente ser analisados através da evolução de um grupo de intelectuais 

oriundos de uma matriz comum (...) – são na maioria das vezes complexos. 

(SIRINELLI, 2010, p. 246-247). 

 

Mas não basta reconstituir os itinerários, também é preciso explicá-los! Se pagar o 

“preço” da interpretação, segundo Sirinelli, o estudo dos itinerários políticos dos intelectuais 

pode ser um instrumento de investigação histórica – sob a condição, porém, de evitar 

generalizações apressadas e aproximações duvidosas. Sobre as generalizações, Sirinelli diz: 

“nos parece que a extrema diversidade das situações individuais impede que se chegue a 

explicações globalizantes. O que não dispensa (...) localizar os campos magnéticos (...) que, 

num determinado período, atraíram os intelectuais” (2010, p. 247). Há outro risco que surge 

na reconstituição dos itinerários: o de incorrer em teleologias que falseiem a realidade 

histórica. Questiona o mesmo autor: 

 

Sem dúvida, uma análise sociológica dos modos de produção social das opiniões e 

dos gostos – tal como a praticam sobretudo Pierre Bourdieu e seus discípulos – pode 

revelar-se proveitosa. Mas toda engrenagem do meio intelectual – uma revista, por 
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exemplo, ou a composição de um conselho editorial – só deve por isso ser estudada 

com o metro de seus supostos efeitos microssociais? (SIRINELLI, 2010, pp. 247-

248). 

 

É em parte nesse sentido que colocaremos, mais à frente, nossa objeção à tese de 

Cárdenas Castro (2011) sobre o CESO. Mas há outras duas indagações de Sirinelli àquela 

mesma sociologia que julgamos relevantes: 

 

não se poderia, entre as chaves legitimamente diversas utilizadas pelos 

pesquisadores, deixar espaço para a contingência, para o inesperado, o fortuito? (...) 

as engrenagens complexas do meio intelectual são redutíveis a um simples 

mecanismo, cuja mola seria a ‘estratégia’? (SIRINELLI, 2010, p. 248). 

 

É por esse motivo que optamos por pensar os itinerários dos intelectuais em sua 

relação com espaços concretos de experiência. Pois todo grupo de intelectuais se organiza em 

torno de uma “sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas 

igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver”. Essas 

sensibilidades e afinidades constituem “estruturas de sociabilidade difíceis de apreender, mas 

que o historiador não pode ignorar ou subestimar” (SIRINELLI, 2010, p. 248). 

Assim, as estruturas de sociabilidade são fundamentais para uma história dos 

intelectuais. São as “redes” ou “pequenos mundos” onde os laços entre intelectuais se atam. 

Sirinelli comenta dois tipos de estrutura que considera essenciais: as revistas e os manifestos e 

abaixo-assinados. Sobre as primeiras, coloca que as revistas conferem uma estrutura ao 

campo intelectual por meio de “forças antagônicas de adesão” (as amizades e fidelidades que 

arrebanham e a influência que exercem), pelas posições tomadas, os debates que suscitam e, 

não menos importante, as cisões. Além de propiciar uma visão “de primeiro plano” dos 

microcosmos intelectuais, a revista é um lócus precioso para a análise do movimento de 

ideias. De maneira sucinta, “uma revista é antes de tudo um lugar de fermentação intelectual e 

de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de sociabilidade, e pode ser, entre outras 

abordagens, estudada nesta dupla dimensão” (SIRINELLI, 2010, p. 249). 

A respeito dos manifestos e abaixo-assinados, o historiador também procura nos 

mesmos essa “dupla dimensão”. O pesquisador tem de se interrogar: a) como se formam os 

grupos de apoio e os abaixo-assinados, e b) de que maneira estes servem de “sismógrafos” 

para a compreensão dos grandes debates e polêmicas de dimensão nacional. Outro dado sobre 

as estruturas de sociabilidade é que elas variam com as épocas e os grupos estudados, por esse 

motivo 
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é possível e necessário fazer sua arqueologia, inventariando as solidariedades de 

origem, por exemplo de idade ou de estudos, que constituem muitas vezes a base de 

‘redes’ de intelectuais adultos. É lógico, sobretudo no caso dos acadêmicos, 

remontar a seus jovens anos escolares e universitários, numa idade em que as 

influências se exercem sobre um terreno móvel e em que uma abordagem 

retrospectiva permite reencontrar as origens do despertar intelectual e político 
(SIRINELLI, 2010, pp. 249-250, grifo nosso) 

 

Ademais, o papel da afetividade na constituição dos grupos (a atração, a amizade, as 

hostilidades, rivalidades, rupturas, brigas) deve ser levado em conta pelo pesquisador, com o 

cuidado de não sobrevalorizá-la, sob o risco de desembocar numa “patologia” dos 

intelectuais. Na sociabilidade, o afetivo e o ideológico se interpenetram. As estruturas ou 

redes “secretam (...) microclimas à sombra dos quais a atividade e o comportamento dos 

intelectuais envolvidos frequentemente apresentam traços específicos”. Entendida dessa 

forma, “a palavra sociabilidade reveste-se (...) de uma dupla acepção, ao mesmo tempo 

‘redes’ que estruturam e ‘microclima’ que caracteriza um microcosmo intelectual particular” 

(SIRINELLI, 2010, p. 253). Às vezes, a afetividade/sensibilidade pode se manifestar na 

admiração em torno de uma pessoa. 

Mas, se o historiador está interessado em mapear as transformações do seu objeto no 

tempo, o conceito de geração também é indispensável a uma História Intelectual. Entende-se 

por geração um “estrato demográfico unido por um acontecimento fundador que por isso 

mesmo adquiriu uma existência autônoma” (SIRINELLI, 2010, p. 255, grifo nosso). Para o 

pesquisador da história dos intelectuais, a utilização desse conceito envolveria dois riscos: 

 

De um lado, (...) seria inábil buscar [na categoria de geração] uma chave-mestra para 

o estudo da sociedade intelectual e de suas relações com a política. Um tal uso 

poderia, por outro lado, levar a enunciar truísmos, já que a sucessão das classes de 

idade é a própria essência das sociedades humanas e que os fenômenos decorrentes 

deste dado básico são, por isso mesmo, inerentes à vida dessas sociedades. É preciso 

contudo, ao que nos parece, ir adiante e levar em consideração os efeitos da idade e 

os fenômenos de geração. (SIRINELLI, 2010, p. 254) 

 

A despeito dos riscos, Sirinelli defende a categoria de geração como elemento 

explicativo em História Intelectual por dois motivos: a) porque, no meio intelectual, a 

transmissão cultural é essencial (quer haja uma intermediação, ou ruptura, ou tentativa de 

fazer tábua rasa, os intelectuais sempre se definem por referência a uma herança); b) pela 

razão anterior, a análise dos efeitos das gerações no meio intelectual vai além da mera 

descrição ou taxonomia: reveste-se de virtudes explicativas porque um fenômeno como esse 

não é inerte, podendo às vezes determinar o funcionamento do meio (2010, p. 254-255). 
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Falamos acima em “acontecimento fundador”. Um acontecimento fundador 

(geralmente político) repercute sobre as gerações não de maneira eterna, mas refere-se, por 

definição, à gestação e aos primeiros anos de existência das gerações de intelectuais. Porém, 

as gerações extraem dessa gestação tanto uma “bagagem genética” como uma memória 

coletiva, portanto, “o inato e o adquirido (...) a marcam por toda a vida” (SIRINELLI, 2010, 

p. 255). 

Acima também se falou em sensibilidade. Há um conceito que, por referir-se à arte e à 

literatura, pode parecer “exótico” à primeira vista. No entanto, o modo como o historiador 

cultural Raymond Williams o define pode ajudar-nos a compreender de que maneira um 

grupo como o dos intelectuais dependentistas do CESO se constitui. Trata-se da categoria de 

estrutura de sentimento. “Sentimento”, para um cientista social, pode ser uma palavra 

escorregadia, no entanto Williams erige o termo para ressaltar uma distinção dos conceitos 

mais formais de “visão de mundo” ou “ideologia”. Explica: 

 

It is not only that we must go beyond formally held and systematic beliefs, though of 

course we have always to include them. It is that we are concerned with meanings 

and values as they are actively lived and felt, and the relations between these 

and formal or systematic beliefs are in practice variable (including historically 

variable), over a range from formal assent with private dissent to the more nuanced 

interaction between selected and interpreted beliefs and acted and justified 

experiences. (WILLIAMS, 1978, p. 132). 

 

Significados e valores tal como são sentidos e vividos. Experiência viva. O conceito é 

interessante, pois o sentimento não se opõe ao pensamento: “not feeling against thought, but 

thought as felt and feeling as thought: practical consciousness of a present kind, in a living 

and inter-relating continuity” (WILLIAMS, 1978, p. 132). De certa maneira, os intelectuais da 

TMD compartilharam de uma “atmosfera revolucionária” que somente uma conjuntura na 

qual havia a possibilidade de uma transição ao socialismo poderia proporcionar – a convicção 

de que aquilo que escreviam estava alicerçado na realidade que eles mesmos viviam, a certeza 

de que poderiam mudar o mundo, são coisas que não foram fortuitas no processo de 

sistematização da Teoria Marxista da Dependência. A experiência viva – a experiência 

sentida: são elementos que aparecem nas fontes que utilizamos, especialmente nas memórias. 

Ao falarmos sobre a primeira equipe de pesquisadores da dependência no CESO, 

ressaltamos o fato de que o seu “núcleo fundador” era composto por três brasileiros exilados. 

Esses brasileiros já se conheciam antes do exílio, e entre as inúmeras pessoas que se 

abrigaram no CESO ou em outras instituições de pesquisa e que continuaram estudando, 

trabalhando e militando, havia relações de solidariedade e afetividade que, claro, provinham 
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da experiência viva em torno da luta contra o capitalismo e o imperialismo. Uma vez no 

Centro, imersos na efervescência política da conjuntura, Dos Santos, Bambirra e Marini 

constituíram laços com seus colegas de trabalho que de alguma forma iam além do que se 

esperaria de uma relação puramente profissional. Este fenômeno trouxe-nos complicações 

metodológicas: como analisar um grupo de amigos? 

Raymond Williams traz algumas pistas sobre isso em seu célebre texto A fração 

Bloomsbury (1999), no qual discute a importância da análise sociológica de grupos culturais a 

partir do caso do grupo Bloomsbury, formado na Inglaterra, nas primeiras décadas do século 

XX, por Virgínia Woolf, Maynard Keynes e outros nomes ilustres da literatura britânica. A 

originalidade de Williams nesta análise é superar as visões que o próprio grupo construía 

sobre si, analisando a sua significação social e cultural pela identificação dos valores que 

compartilhava e que o fizeram representar um novo estilo. Sua conclusão fundamental é que 

os membros do grupo Bloomsbury representavam uma mudança geral dentro do setor 

profissional mais educado da classe dirigente inglesa, assumindo a função de portadores dos 

valores clássicos do Iluminismo burguês e defendendo o valor do “indivíduo civilizado”, cujo 

desenvolvimento seria o objetivo a ser perseguido como única posição social aceitável. Nas 

palavras do próprio autor: 

 

O caráter de mudança da sociedade e a estrutura econômica construiu, de fato, um 

novo e importante setor profissional altamente educado da classe superior inglesa: 

muito diferente em suas condutas e valores dos da velha aristocracia e da burguesia 

comercial. E então (...) foi deste setor, e especialmente de suas segunda e terceira 

gerações, que novas definições e novos grupos emergiram; e especificamente, no 

sentido pleno, Bloomsbury. (...) O que era decisivo na emergência deste setor 

profissional era a atmosfera intelectual e social das antigas universidades 

reformadas. (WILLIAMS, 1999, pp. 155-156). 

 

Assim, optamos por pensar o “grupo da TMD” em relação às suas origens de classe, 

ao seu papel junto à classe trabalhadora, às reformas universitárias que ocorriam na época 

(antes do exílio, Dos Santos, Bambirra e Marini trabalharam na recém-criada UnB), em suma, 

àquilo que Williams chamou no mesmo texto de “sistema social como um todo”. Além, é 

claro, de considerar os valores, e os valores “sentidos e vividos” (estrutura de sentimento), na 

constituição do grupo que sistematizou a TMD. 

Falamos também em exílio. Essa experiência precisa ser pensada com cuidado. Para os 

fins desta pesquisa, os trabalhos de Rollemberg (1999a; 1999b; 2006; 2007) trouxeram 

enormes contribuições. Utilizando a História Oral, Rollemberg resgata depoimentos de ex-

exilados políticos e os analisa minuciosamente à procura das questões objetivas e subjetivas 
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que caracterizam a experiência do exílio. A autora vê essa experiência como uma grande 

ruptura, não apenas material mas também simbólica, na vida dos exilados: 

 

Depois de se sentirem no centro dos acontecimentos, em uma conjuntura de intensa 

agitação política, o exílio foi, para as gerações de 1964 e 1968, a ruptura com uma 

realidade e o desenraizamento do universo de referências que deram sentido à 

luta. A derrota de um projeto político e pessoal, o estranhamento em relação a 

outros países e culturas, as dificuldades de adaptação às novas sociedades, que 

muitas vezes os infantilizavam, o não-reconhecimento nos novos papéis disponíveis, 

tudo isto subvertia a imagem que os exilados tinham de si mesmos, desencadeando 

crises de identidade que se manifestavam em diversas situações cotidianas: na 

batalha pelos documentos ou na recusa em obtê-los; no trabalho e no estudo; na 

militância política ou no seu abandono; nas atividades culturais e artísticas; na 

vida familiar e afetiva. (ROLLEMBERG, 1999b, p. 40, grifo nosso). 

 

Rollemberg demonstra que o exílio não foi vivido da mesma forma por todos. Não 

sendo, sob nenhum aspecto, idílico, foi mais fácil para uns e mais difícil para outros.
8
 A 

historiadora lista os seguintes fatores condicionantes da vivência do exílio: traços de caráter e 

personalidade; status social; recursos pessoais; idade; conhecimento da língua estrangeira; ter 

a companhia da família; as fases do exílio; os países de exílio; o pertencimento a um partido 

ou organização; ter uma militância mais definida/redirecioná-la para um projeto profissional 

(ROLLEMBERG, 1999b, pp. 40-41). Nosso caminho foi pensar em que medida esses fatores 

se aplicam ou não se aplicam às experiências dos três dependentistas exilados (Dos Santos, 

Bambirra e Marini). 

A história do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile há muito 

pedia uma pesquisa de fôlego. Cárdenas Castro o fez, e muito bem, em sua dissertação de 

mestrado defendida na Facultad de Ciencias Políticas y Sociales da UNAM, Surgimiento y 

sistematización de la Teoría Marxista de la Dependencia: el Centro de Estudios 

Socioeconómicos [CESO] de la Universidad de Chile [1964-1973] (2011). Por meio de um 

trabalho exaustivo com as fontes do CESO e da Universidade (que envolveu o conjunto da 

produção intelectual coletiva dos dependentistas, os livros e cadernos, os documentos de 

trabalho, boletins internos, revistas, memórias, documentos de seminários, informes, textos 

docentes, memórias institucionais, discursos, atas do Conselho Universitário, entrevistas, 

                                                           
8
 A autora fala sobre os mitos do exílio, a saber: o “mito da terra” (a ideia de que os militantes que estavam longe 

do Brasil estavam “fora da prática”, portanto não podiam opinar nem decidir os rumos da luta revolucionária); o 

“mito do país socialista” (a ideia de que a vivência nos países de governo socialista, possibilitada pelo exílio, 

corresponderia às expectativas ou utopias pessoais dos exilados); o “mito do país de acolhida” (a ilusão de que a 

vida nos países capitalistas que então “acolhiam” os exilados estaria a salvo de contradições e ambiguidades). 

(ROLLEMBERG, 1999b, pp. 46-52). Wasserman (2012) também contribui significativamente para o estudo da 

experiência do exílio em sua análise sobre a parte da trajetória de André Günder Frank, Ruy Mauro Marini, 

Theotonio dos Santos e Vânia Bambirra que se refere à passagem desses intelectuais pelo Chile e sobre sua 

militância no país governado pela Unidade Popular. 
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depoimentos e informações curriculares), o pesquisador reconstituiu a história da 

modernização da universidade, da criação e reformas da Faculdade de Ciências Econômicas, 

na qual foi criado o Centro de Estudos, com o objetivo de investigar a gênese da Teoria 

Marxista da Dependência. 

Sua tese principal é a de que o nascimento das teorizações marxistas sobre a 

dependência ocorreu na “intersecção” entre os campos intelectual, acadêmico e político 

(2011, p. 8). Campo é entendido pelo autor como rede ou configuração de relações objetivas 

entre posições diferenciadas, socialmente definidas e em grande medida independentes da 

existência física dos agentes que as ocupam; configuração de relações que define e ativa 

formas específicas de interesses inconciliáveis com os interesses dos campos opostos 

(BOURDIEU; WACQUANT, s.d., p. 80).
9
 

Consideramos problemático pensar os meios intelectual, acadêmico e político como 

isolados a priori. Consideramos também que o autor não conferiu a necessária ênfase à 

realidade histórico-social sobre a qual os dependentistas marxistas escreviam – que matéria 

era essa? Como ela influenciava a vida desses intelectuais? De que maneira, afinal, a práxis 

política desses autores contribuiu para o nascimento da teoria? É preciso clarificar que, 

embora não tenha enfatizado esse aspecto da questão, o pesquisador realizou uma fabulosa 

reconstituição da história do CESO, das gerações que lá trabalharam, dos debates (e embates) 

travados no interior do Centro, da Faculdade e da Universidade do Chile. Seu trabalho é, sem 

dúvida, uma contribuição indelével para a história da Teoria Marxista da Dependência, e 

muito influenciou nossa análise. 

Considerando as reflexões acima, há uma questão que não pode ficar por resolver: o 

que define um intelectual? Historicamente, existem dois sentidos fundamentais para o 

emprego do termo: 

 

Em primeiro lugar, ele designa uma categoria ou classe social particular, que se 

distingue pela instrução e pela competência, científica, técnica ou administrativa, 

superior à média, e que compreende aqueles que exercem atividades ou profissões 

especializadas. (...) Neste sentido, a noção de Intelectuais se torna sinônimo de 

técnicos, ou, à francesa, de cadres. (...) Ao lado desta primeira acepção do termo, 

encontra-se (...) uma segunda acepção, mais vulgar na publicidade de atualidade 

literária e política, para a qual Intelectuais são os escritores "engajados". Por 

extensão, o termo se aplica também a artistas, estudiosos, cientistas e, em geral, a 

quem tenha adquirido, com o exercício da cultura, uma autoridade e uma influência 

nos debates públicos. Menos precisa do que a primeira, esta última acepção é 

também a mais interessante a ser aprofundada, porque com esta se relaciona o 

discutido problema do comportamento político dos Intelectuais e de sua atitude 

crítica e problematizante, que os inclinaria para a oposição de esquerda e, não 
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 Para um aprofundamento, ver Bourdieu (1997; 2003; 2004). 
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raramente, também para o apoio militante de movimentos revolucionários. 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1992, p. 637) 

 

Para Sirinelli, no entanto, definir o intelectual segundo a sua função crítica engendrou 

o risco de dizer que não existiam intelectuais na direita (2010, p. 256). Consideramos que um 

enfoque dos intelectuais e suas funções na sociedade que condiz com o método dialético é o 

de Gramsci (1986). O critério por ele utilizado para definir cientificamente os intelectuais 

reside no papel que eles desempenham na luta pela hegemonia entre as classes que compõem 

uma determinada formação econômico-social.
10

 Para o marxista italiano, 

 

El error metodológico más difundido (…) parece el de haber buscado este criterio de 

distinción en lo intrínseco de las actividades intelectuales y no, por el contrario, en el 

conjunto del sistema de relaciones en el que aquéllas (y por lo tanto los grupos que 

las encarnan) vienen a encontrarse en el complejo general de las relaciones sociales. 

Y en verdad el obrero o proletario, por ejemplo, no es específicamente caracterizado 

por el trabajo manual o instrumental (aparte la consideración de que no existe 

trabajo puramente físico y que incluso la expresión de Taylor de "gorila 

amaestrado"' es una metáfora para indicar un límite en una determinada dirección: 

en cualquier trabajo físico, incluso el más mecánico y degradado, existe un mínimo 

de calificación técnica, o sea un mínimo de actividad intelectual creadora), sino por 

este trabajo en determinadas condiciones y en determinadas relaciones sociales. Y 

ya ha sido observado que el empresario, por su misma función, debe tener en cierta 

medida un cierto número de calificaciones de carácter intelectual, si bien su figura 

social no sea determinada por ellas sino por las relaciones generales sociales que 

precisamente caracterizan la posición del empresario en la industria. (…) Todos los 

hombres son intelectuales, podría decirse por lo tanto; pero no todos los hombres 

tienen en la sociedad la función de intelectuales (...) (GRAMSCI, 1986, p. 355) 

 

Pareceu-nos um procedimento correto pensar a práxis militante dos dependentistas 

marxistas do CESO em relação à luta pela hegemonia na formação econômico-social chilena 

durante aquela conjuntura histórica. Por isso mesmo, a “coluna vertebral” de nossa análise 

sobre a origem da TMD é a categoria de práxis. Mas em qual sentido? Marx referiu-se à 

práxis, de maneira geral, como a “atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio 

da qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e 

a si mesmo” (BOTTOMORE, 2001, p. 292). Nesse sentido é o conceito central do marxismo, 

e este, a “filosofia da práxis”. Marx entendia que seu pensamento não podia permanecer como 

filosofia, mas que deveria transcender-se na transformação revolucionária do mundo. Isso era 

visto como uma necessidade histórica. Como disse Karl Korsch, um marxista alemão não-

dogmático, referindo-se à especificidade histórica do materialismo histórico-dialético, 

 

The materialistic theory of the historical development of society is a particular form 

of the social consciousness of the present epoch and thus is itself a part of that 
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 Ver Martins (2011). 



25 
 

historical development. The materialistic theory of the class struggle is itself class 

struggle. The materialistic theory of the social revolution of the proletarian class is at 

the same time a powerful lever in that same social revolution. (…) It is also much 

more than a mere progress of theoretical knowledge when the materialistic theory, 

by its consistent application of the principle of change, immerses each and every 

social entity in the flux of an historical transition and thus reinterprets all static 

concepts of things in terms of so many dynamic processes and of an historical 

struggle between the social classes. By this process of an historical specification of 

all bourgeois institutions, and by insistence on the constant working of change, 

materialistic science achieves in a theoretical way what is achieved in practice by the 

real historical movement of the proletariat. Thus Marx’s materialistic social research 

though not for a moment abandoning its character of a strictly theoretical science, 

yet consciously assumes its particular function within the whole of a movement 

striving to transform existing society, and thus constitutes itself as a necessary part 

of the revolutionary action of the modern working class. (KORSCH, 1963, pp. 83-

86) 

 

Dito de outra maneira, assim como Marx concebeu seu sistema de pensamento 

ancorado no mundo real, com suas determinações e contradições, e na prática da luta 

revolucionária da classe trabalhadora pela superação do sistema do capital, os fundadores da 

Teoria Marxista da Dependência também sistematizaram esse corpus teórico original 

baseando-se na realidade histórico-social concreta da dependência latino-americana e no 

entrelaçamento da teoria com uma práxis militante contra o capitalismo e pela superação da 

dependência. Nesse sentido, a TMD surgiu em seu contexto histórico como “arma da 

crítica”
11

 a serviço dos trabalhadores latino-americanos em sua luta contra o regime despótico 

do capital. É o que pretendemos demonstrar neste trabalho. 

De modo a enfrentar as problemáticas que foram expostas acima, elaboramos nosso 

plano de exposição da seguinte maneira: 

- O primeiro capítulo, Os fundadores da Teoria Marxista da Dependência, apresentará 

as questões que surgiram durante a pesquisa no que concerne aos itinerários de Theotonio dos 

Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini e à relação entre os exílios e o trabalho de 

criação da Teoria Marxista da Dependência. 

- O segundo capítulo, O governo da Unidade Popular e suas contradições sob a 

crítica da Teoria Marxista da Dependência, analisará a problemática da transição para o 

socialismo no Chile nos escritos de Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos e Vânia 

Bambirra, com um destaque especial, no caso da última, para o lugar da mulher na luta pela 

emancipação dos trabalhadores chilenos e a construção da sociedade pós-capitalista. 

- O terceiro e último capítulo, O nascedouro da Teoria Marxista da Dependência: o 

Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile (1966-1973), terá como 
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 “A arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma, o poder material tem de ser derrubado pelo 

poder material, mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas.” (MARX, 2010, p. 

151). 
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escopo a atuação da primeira equipe de pesquisadores da dependência latino-americana no 

Centro de Estudos Socioeconômicos, seus objetivos e linhas de pesquisa, seus resultados 

concretos e a sistematização da nova teoria. 

Na medida do possível, cada capítulo dialogará com as categorias e problemas 

discutidos nesta Introdução. Por último, no âmbito das justificativas, existem duas ordens de 

motivações que impulsionaram esta pesquisa. No segundo semestre de 2012 produzimos um 

artigo
12

, publicado no ano seguinte, a respeito das transformações do capitalismo brasileiro 

entre o golpe de 1964 e o fim do “milagre econômico” nas obras de Ruy Mauro Marini e 

Francisco de Oliveira. O texto deixou em aberto questões conceituais de História Intelectual 

que foram retomadas neste trabalho. No mesmo período, houve nossa participação em um 

curso de extensão ministrado por professores-pesquisadores do Núcleo de História Econômica 

da Dependência Latino-americana da UFRGS (Hedla), sobre conceitos e métodos da Teoria 

Marxista da Dependência, o que, concomitantemente à produção do artigo científico, nos 

introduziu na TMD, seus principais autores e abordagens. 

Recentemente, no primeiro semestre de 2014, a divulgação dos trabalhos da Comissão 

Curadora dos Arquivos Inéditos de Ruy Mauro Marini (C-RMM), proposta pelo Hedla (com 

apoio do IFCH/UFRGS) em esforço conjunto com os administradores do Portal 

<www.marini-escritos.unam.mx>, além da apresentação pública do projeto História 

econômica do capitalismo dependente e suas interfaces com o pensamento crítico latino-

americano, proposto pelo mesmo Núcleo e aprovado em Edital RIMPs (ILEA-

PROPESQ/UFRGS), contribuíram para que este projeto fosse tomando corpo. 

Falamos em duas ordens de motivações, pois a primeira (trajetória acadêmica) só faz 

sentido em relação à segunda: há uma inegável dívida dos historiadores e cientistas sociais 

para com a Teoria Marxista da Dependência, cujos principais fundadores foram brasileiros – 

exilados por um regime que não eliminou, perseguiu e baniu somente os indivíduos, mas 

também o debate público de ideias, a livre circulação do pensamento crítico, dentro e fora das 

universidades. Enquanto os perpetradores do golpe iniciavam a modernização conservadora e 

autoritária do país, Chile e México despontavam como polos irradiadores do pensamento 

crítico latino-americano e das lutas revolucionárias dos trabalhadores. Este “voo” teve suas 

asas cortadas no Chile em 11 de setembro de 1973, e é sabido como no México, apesar de não 

ter havido ditaduras instituídas, a situação das esquerdas revolucionárias sempre foi muito 

dura. O fato de o Brasil ter “exilado” a Teoria Marxista da Dependência junto com seus 
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criadores não deve ser tomado como um acaso, assim como não foi por acaso que ela passou 

por tantas censuras e deturpações mesmo após o fim da ditadura.
13

 

Esperamos, assim, que este trabalho seja uma modesta contribuição, dentro das 

possibilidades de um estudante de graduação, para o esforço dos pesquisadores que 

atualmente estão resgatando a Teoria Marxista da Dependência, buscando o devido 

reconhecimento aos seus autores, suas obras e seus métodos, que são patrimônio intelectual 

do Brasil e de Nuestra América. 
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 Ver Prado (2011). Sobre o que este autor chama de um “não-debate”, é necessário pontuar que a principal 

contribuição de Vânia Bambirra à pesquisa sobre a dependência no CESO, O capitalismo dependente latino-

americano (1972), passou 40 anos sem ser publicado no Brasil, assim como Subdesenvolvimento e revolução 

(1969), de Marini, entre outros tantos textos de sua autoria, passou mais de quatro décadas indisponível aos 

leitores brasileiros. Por outro lado, As desventuras da dialética da dependência (1978), crítica repleta de 

equívocos por Fernando Henrique Cardoso e José Serra ao texto fundamental de Marini, foi editada sem que a 

tréplica do exilado (MARINI, 1978) também viesse a público no Brasil. Wasserman (2014) discute as 

transformações no Ensino Superior brasileiro, a interdição ao marxismo após a queda dos regimes socialistas e as 

dificuldades de readaptação dos intelectuais da TMD depois de seu retorno ao país de origem, na década de 

1980. 
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1. Os fundadores da Teoria Marxista da Dependência 

 

Um primeiro procedimento que julgamos pertinente para um trabalho de História 

Intelectual sobre a Teoria Marxista da Dependência é a análise dos posicionamentos e 

trajetórias (políticas, acadêmicas e pessoais) dos três pensadores brasileiros que fundaram 

esse corpus teórico em relação a duas conjunturas políticas distintas. Falamos em duas 

conjunturas, pois consideramos necessário, para falar da conjuntura que envolveu os anos de 

trabalho no CESO (1966-1973), remetermo-nos a um período anterior, marcado pela 

conclusão da formação acadêmica desses intelectuais em seu país de origem e o início de suas 

atividades profissionais – como pesquisadores e professores – e de pós-graduação, de maneira 

concomitante à sua práxis política. Estabelecemos esse período entre 1958 – quando os três 

ainda eram estudantes de nível superior – e 1964 – ano em que, jovens professores da recém-

aberta Universidade de Brasília e já experimentados militantes de esquerda, depararam-se 

com o golpe de Estado. 

Pensamos essas trajetórias percorridas sobre o “plano de fundo” ou a “genética” do 

que foi definido anteriormente como geração intelectual – neste caso específico, uma geração 

marcada pela Revolução Cubana (1959) e pela influência do pensamento desenvolvimentista 

da Cepal. São questões de interesse deste capítulo: de que maneira esses intelectuais 

(Theotonio dos Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini) despertaram para a política e 

para as questões do Brasil e da América Latina em sua juventude; de que forma o marxismo 

entrou em suas vidas; como a Revolução Cubana e as teses da Cepal influenciaram suas 

formações enquanto cientistas e militantes; que impacto teve a ditadura brasileira em suas 

trajetórias; e que relações houve entre o exílio no Chile e suas atividades de professores, 

pesquisadores e lutadores sociais no que tange o amadurecimento da Teoria Marxista da 

Dependência. Não é intenção nossa reduzir a história à atuação de alguns indivíduos notáveis, 

e sim aproveitar o rico potencial analítico das fontes selecionadas para este primeiro capítulo, 

que são as memórias
14

 de Dos Santos (1994), Bambirra (1991) e Marini (2011a). 
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 Como lembra Wasserman (2012, p. 84), a memória de Marini foi escrita em 1991 para atender a uma 

exigência acadêmica da UnB; a de Theotonio dos Santos, em 1994, como critério para prestação de concurso na 

UFF, tendo sido acrescida da produção intelectual desenvolvida até 2009; o memorial de Vânia Bambirra, 

também produzido como exigência acadêmica da UnB, data de abril de 1991. Segundo a pesquisadora, são 

fontes que representam uma versão de seus autores sobre o passado, sobretudo “as visões que nos anos 1990 

prevaleceram sobre a implantação da ditadura no Brasil, sobre o seu impacto inicial na intelectualidade e nas 

universidades brasileiras e acerca do exílio” enquadrando-se no que foi definido pelo conceito de “escrita de si”; 

tais textos “permitem aos seus leitores o controle sobre a sua própria trajetória intelectual, propiciam o 

encaminhamento das atividades e da produção científica para uma direção não necessariamente deliberada no 

passado, mas que, assim como se apresenta no memorial, é inserida em um percurso que aponta para o futuro” 

(Wasserman, 2012, p. 84-85). Não devem, portanto, ser levados ao pé da letra, mas oferecem uma visão 
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1.1. Os itinerários de Theotonio dos Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini 

 

É seguro constatar que esses três pensadores iniciaram suas vidas intelectuais em 

sentido amplo (ou seja, desde as primeiras leituras mais adultas até os estudos superiores) 

numa época de afirmação do desenvolvimentismo brasileiro e de verdadeira transição cultural 

do Brasil para a modernidade capitalista, que ocorreu entre o final dos anos 1940 e ao longo 

dos anos 1950. Sobre esse período, Theotonio dos Santos comenta: 

 

Tenho a nítida impressão de haver iniciado minha vida intelectual aos 12 anos de 

idade quando decidi ser professor universitário com o objetivo de dispor do tempo e 

do ambiente necessário para escrever minhas obras literárias. (...) Eu situaria 

portanto minha formação intelectual entre os 12 e 20 anos de idade (1949/57). (...) 

essa formação assumiu uma forma essencialmente individualista e autodidata, 

desenvolvida juntamente com outros jovens num debate intelectual muito forte, e em 

contato com algumas figuras intelectuais e políticas de gerações anteriores que se 

formaram sob o impacto dos anos da revolução de 1930, da Segunda Guerra 

Mundial e da afirmação do Brasil como país moderno e industrial. (DOS SANTOS, 

1994, p. 6) 

 

Tanto Dos Santos como Bambirra e Marini vinham de famílias em situação financeira 

razoável do interior de Minas Gerais
15

, em plena era da modernização industrial brasileira, 

que produziu uma geração afinada com o que havia de mais avançado em termos de literatura, 

teatro e demais expressões artísticas, como foi a Geração Complemento: 

 

(...) tive a oportunidade de incursionar num grupo de elite intelectual que era 

relativamente fechado, a chamada ‘geração complemento’. Pena que cheguei já nos 

seus estertores, quando quase todos estavam por abrir asas e voar por sobre as 

montanhas sufocantes de Belo Horizonte, para se afirmarem no horizonte mais 

límpido do Rio de Janeiro ou (...) São Paulo. (BAMBIRRA, 1991, p. 8) 

 

Desde muito cedo tiveram acesso a uma ampla variedade de leituras e a uma formação 

básica de cunho humanista, o que lhes permitiu, entre o findar dos anos escolares e início dos 

cursos universitários, uma compreensão crítica dos problemas brasileiros, seu contexto 

político, social e cultural e, o que já estava no centro das atenções das Ciências Humanas à 

                                                                                                                                                                                     
interessante sobre o que se passou no período do exílio, para além do que está colocado na produção intelectual 

de seus autores. 
15

 Ruy Mauro Marini nasceu em Barbacena em 1932, filho de um funcionário público concursado descendente 

de italianos e da filha caçula de uma tradicional família de latifundiários mineiros cuja fortuna se dilapidara após 

a abolição da escravatura (MARINI, 2011a, p. 55). Vânia Bambirra nasceu em 1940, filha de pai alfaiate com 

ensino primário e de mãe proveniente de uma tradicional família da elite mineira, de origem italiana e católica. 

Seu pai, militante do Partido Comunista Brasileiro, doou a maior parte das posses da família para o partido e 

adquiriu quatro casas simples na periferia, onde passaram a viver a partir de então (BAMBIRRA, 1991, p. 1). 

Theotonio dos Santos nasceu em Carangola em 1936. 
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época, o subdesenvolvimento brasileiro. Theotonio dos Santos, por exemplo, tomou contato 

muito precocemente com as obras de Gilberto Freyre, Josué de Castro, Sérgio Buarque de 

Holanda, entre outros clássicos do pensamento brasileiro como Oliveira Vianna e Euclides da 

Cunha. Leituras sobre anarquismo e liberalismo, no seu caso, também lhe foram marcantes 

antes que entrasse em contato com o materialismo histórico-dialético (DOS SANTOS, 1994, 

pp. 6-9). 

Ao ingressarem no curso de Sociologia e Política da UFMG, respectivamente em 1958 

e 1959, Theotonio dos Santos e Vânia Bambirra tornaram-se bolsistas da Faculdade de 

Ciências Econômicas, “a única instituição no Brasil que tinha um programa de bolsas de 

estudo para que um grupo de alunos, durante todo o curso, estudasse em tempo completo” 

(BAMBIRRA, 1991, p. 4). Nessa época Marini, que era o mais velho dos três, partira para a 

França com bolsa de estudos após ter passado pela Faculdade de Direito da Universidade do 

Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) e pelo curso de Ciências Sociais da 

Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (Ebap-FGV). Eles ainda não se 

conheciam. Theotonio e Vânia estudaram até a conclusão do curso no andar da Faculdade 

reservado aos bolsistas, a “chocadeira de gênios”, e essa vivência os colocou em contato com 

os desenvolvimentistas do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), criado no 

governo Juscelino Kubitscheck, que eram constantemente convidados a fazerem conferências 

para os estudantes. Naquela época já se manifestava neles e em seus colegas uma atitude 

crítica com relação às teses cepalinas reproduzidas pelos intelectuais do ISEB que seria 

fundamental para a criação da TMD. Conforme relata Bambirra: 

 

Roland Corbisier, Gilberto Paim, Álvaro Vieira Pinto e (...) Guerreiro Ramos, 

[posteriormente] nosso amigo e padrinho de casamento. Todos esses mestres (...) 

foram intensamente sabatinados por nós, questionados ou glorificados. Éramos 

contestatórios num sentido positivo. Já por essa época, se começava a gestar na 

cabeça de alguns de nós, pelo questionamento da teoria ‘cepalina’ e da sua 

congênere, a ‘isebiana’, os germens ainda muito embrionários da teoria da 

dependência. (BAMBIRRA, 1991, p. 4, grifo nosso) 

 

Ao mesmo tempo, Theotonio dos Santos destaca o desenvolvimentismo como o seu 

principal vínculo com os estudos de Economia Política, “tendo François Perroux, Gunard 

Myrdal, Rostow, Hischman, Lewis, Celso Furtado e Ignacio Rangel como referências 

principais” (1994, p. 18). Para Theotonio e Vânia, assim como para os seus colegas da 

Faculdade de Economia, os estudos do marxismo não se realizaram de maneira descolada 

desse conhecimento amplo da Teoria do Desenvolvimento, mas rigorosa e sistematicamente, 

“quase full time”, apesar de aquelas leituras não constarem do currículo oficial da época 
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(BAMBIRRA, 1991, p. 5). Um estudo que começou por leituras introdutórias e biografias, 

para depois avançar sistematicamente nas obras filosóficas citadas por Marx, bem como seus 

textos políticos, correspondências e, claro, as obras econômicas obrigatórias como O Capital 

(DOS SANTOS, 1994, pp. 16-18). 

Em seus relatos que tratam desse período, percebemos como o materialismo histórico-

dialético abriu a esses intelectuais as portas para uma formação integral: 

 

Quando cheguei a Marx, tudo me pareceu cristalino e me reencontrei. Fui 

descobrindo que não existe a filosofia, a sociologia, a história, a ciência política, a 

economia, enfim, as ciências humanas, desvinculadas entre si. Que não se pode 

explicar a sociedade nem o homem sem um enfoque multidisciplinar; isso é uma das 

peças chaves da metodologia marxista e daí provém a sua complexidade e riqueza. 

(BAMBIRRA, 1991, p. 5) 

 

Marini, por sua vez, conheceu o marxismo sistematicamente quando teve a 

oportunidade de estudar como bolsista no Instituto de Estudos Políticos da Universidade de 

Paris (SciencesPo), de 1958 a 1960, período que coincidiu com o auge da teoria 

desenvolvimentista na América Latina e no Brasil e sua difusão na academia francesa. Esses 

anos lhe proporcionaram, além da iniciação nos estudos marxistas, uma convivência com o 

mundo estudantil e cosmopolita parisiense e, particularmente, com o grupo que editava no 

Brasil a revista Movimento Socialista, à época órgão da juventude do Partido Socialista. Esse 

grupo, que tinha suas vertentes no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, constituiria, 

mais tarde, a Organização Revolucionária Marxista – Política Operária (Polop), “primeira 

expressão no Brasil da esquerda revolucionária que emergia em toda a América Latina” 

(MARINI, 2011a, pp. 60-61). 

Passando pela França num momento em que aquele país vivia dramaticamente o 

processo de descolonização, mediante a derrota na Indochina e a radicalização das lutas de 

libertação na Argélia, que provocava cisões no interior dos grupos políticos e intelectuais 

franceses, e convivendo com jovens egressos desses e outros países em turbulência política, 

Marini começou a enxergar as teses desenvolvimentistas “como o que realmente eram”, ou 

seja, “instrumento de mistificação e domesticação dos povos oprimidos do Terceiro Mundo e 

arma com a qual o imperialismo buscava fazer frente aos problemas criados no pós-guerra 

pela descolonização” (MARINI, 2011a, p. 60). Nessa época teve início o seu afastamento em 

relação às teses da Cepal, fortemente influenciado, como é possível perceber, pela sua 

crescente adesão ao marxismo. 

Ao mesmo tempo, a esquerda em todo o mundo se via surpreendida pela Revolução 

Cubana, que, especialmente após a tentativa de invasão estadunidense, passou a exercer uma 
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influência decisiva sobre os movimentos populares na América Latina e no Brasil. Como 

“acontecimento fundador” no sentido em que empregamos a expressão anteriormente, a 

Revolução Cubana “gestou” a geração da Teoria da Dependência. Diz Vânia Bambirra: 

 

a minha geração foi filha política da primeira revolução socialista da América 

Latina. (...) um denominador comum marcou por anos, muitos dos nossos bolsistas 

da Faculdade de Economia: a irreverência e a independência de pensamento e de 

ação. Esse espírito contestatório jamais nos permitiu ser presa de métodos stalinistas 

e burocráticos. (...) por isso tudo que, lá, no nosso ambiente, o PC não se 

desenvolveu. Ao contrário, dentre os bolsistas, surgiram muitos dos líderes de novas 

organizações de esquerda, contestatórias à oficial: a Organização Revolucionária 

Marxista-Política Operária (Polop) – da qual eu fui um dos fundadores – e a Ação 

Popular. (BAMBIRRA, 1991, p. 5) 

 

Expressaram-se, até aqui, três elementos importantes para a gênese da Teoria Marxista 

da Dependência: a influência da Revolução Cubana, a crítica ao desenvolvimentismo cepalino 

e a rejeição à estratégia do Partido Comunista (que se expressou, entre outras instâncias, na 

Polop). A esta última voltaremos posteriormente. Notemos que, para os três intelectuais aqui 

estudados, a perspectiva crítica com relação ao desenvolvimentismo e o estudo sistemático do 

marxismo se constituíram de forma totalmente entrelaçada com a conjuntura política na qual 

viviam, e – é o que desejamos ressaltar – profundamente calcada numa práxis militante que 

deu seus primeiros passos no movimento estudantil (no Brasil e, no caso de Marini, também 

na França). Para Bambirra, por exemplo, que “pensava ajudar na transformação do brasileiro, 

da sociedade brasileira e, por que não, do continente, do mundo”, o marxismo foi um 

instrumento muito importante (1991, p. 6). Conta a economista: 

 

começamos a ir às favelas, a nos entrosarmos com Associações de Moradores (...), 

onde a maioria dos habitantes eram trabalhadores. Ministramos vários cursos, 

promovidos por essas Associações, que versavam desde a teoria do valor até a 

realidade nacional. (...) Durante esse labor, vivemos experiências inusitadas, ao 

tratar de formar monitores entre os favelados para reproduzir os cursos, 

multiplicando-os. Alguns se revelaram com claras aptidões de cientistas sociais, 

frustrados pela vida num contexto de injustiça social. (BAMBIRRA, 1991, p. 6-7) 

 

Nessa época (entre final dos anos 1950 e início dos 1960), conta Theotonio, teve início 

por parte dele e de sua companheira Vânia um engajamento muito intenso no movimento 

estudantil
16

, no movimento sindical
17

, nas favelas
18

 e no movimento camponês, com sua 

                                                           
16

 Dos Santos fundou em 1958 a revista Mosaico, do DCE de Belo Horizonte, na qual se propunha uma 

orientação estratégica de aliança entre operários, camponeses e estudantes, que tornou-se vigente na esquerda 

brasileira nos anos 1960 (DOS SANTOS, 1994, p. 22, nota 6). 
17

 Theotonio relata sua participação como representante estudantil no Congresso de fundação do CGT (Comando 

Geral dos Trabalhadores), em 1960, no Rio de Janeiro, além de sua inserção em movimentos de empresa, greves 

e outras lutas sindicais nas quais a Polop também esteve presente (DOS SANTOS, 1994, p. 22, nota 7). 
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participação na fundação das Ligas Camponesas, em cujo I Congresso Nacional, realizado em 

Belo Horizonte, os dois estiveram presentes, além de terem ajudado a organizar as Ligas em 

Brasília e parte do Estado de Goiás (1994, p. 22, nota 9). Como conta Vânia, sua atuação 

junto aos camponeses “não foi aleatória, ou simplesmente política”, mas “correspondeu aos 

meus estudos preliminares sobre a questão agrária no Brasil, tema que se transformaria, 

logo em seguida, no projeto de pesquisa para a tese de mestrado” (BAMBIRRA, 1991, p. 

7, grifo nosso). Assim, ao tomarem contato com a vida social e seus conflitos reais, ao 

colocarem “os pés na lama”, na expressão de Bambirra, esses intelectuais pensaram e atuaram 

sobre uma realidade histórica concreta que acabou sendo a grande “matéria-prima” para a 

futura Teoria Marxista da Dependência. 

Ademais, essa aproximação com os setores populares do campo e da cidade, que 

envolveu os cursos de formação política para trabalhadores citados por Bambirra, remete à 

hipótese de Marcelo Ridenti, a partir do conceito de estrutura de sentimento formulado por 

Williams (1978), de que o florescimento cultural e político da esquerda brasileira nos anos 

1960 e início dos 1970 poderia ser caracterizado como “romântico-revolucionário”, uma vez 

que, nas palavras do autor: 

 

Valorizava-se acima de tudo a vontade de transformação, a ação para mudar a 

História e para construir o homem novo, como propunha Che Guevara, recuperando 

o jovem Marx. Mas o modelo para esse homem novo estava, paradoxalmente, no 

passado, na idealização de um autêntico homem do povo, com raízes rurais, do 

interior, do “coração do Brasil”, supostamente não contaminado pela modernidade 

urbana capitalista. Vislumbrava-se uma alternativa de modernização que não 

implicasse a submissão ao fetichismo da mercadoria e do dinheiro, gerador da 

desumanização. A questão da identidade nacional e política do povo brasileiro 

estava recolocada, buscava-se ao mesmo tempo recuperar suas raízes e romper com 

o subdesenvolvimento, o que não deixa de ser um desdobramento à esquerda da 

chamada era Vargas, propositora do desenvolvimento nacional com base na 

intervenção do Estado. (RIDENTI, 2005, p. 84) 

 

Ridenti admite ser polêmico caracterizar como romântico-revolucionárias a cultura e a 

política de parte significativa das esquerdas nos anos 1960, já que o romantismo costuma ser 

associado antes à reação que à revolução, mas considera o conceito interessante devido à sua 

ambiguidade. Sua ideia é que, no contexto social, econômico, político e cultural brasileiro a 

partir do final dos anos 1950, “recuperar o passado na contramão da modernidade era 

indissociável das utopias de construção do futuro, que vislumbravam o horizonte do 

socialismo” (RIDENTI, 2005, p. 84). Nesse sentido, defende que, no imaginário de uma parte 

                                                                                                                                                                                     
18

 Theotonio e Vânia contribuíram para a fundação da primeira Federação de Favelados do Brasil, reunindo a 

população periférica de Belo Horizonte (DOS SANTOS, 1994, p. 22, nota 8). 
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significativa da esquerda brasileira naquele período, havia uma idealização do trabalhador 

brasileiro do campo e da cidade, a quem a vanguarda socialista tinha a “missão” de 

“conscientizar” na direção do combate ao capitalismo imperialista. No que tange a situação do 

camponês brasileiro, do ponto de vista desse ideário “romântico-revolucionário” da esquerda, 

haveria um projeto de retomar uma suposta raiz popular pré-capitalista como arma contra o 

latifúndio. 

Concordemos ou não com a hipótese de Ridenti, a concepção de Theotonio dos Santos 

e Vânia Bambirra sobre a questão agrária parece ter divergido dessa noção. Bambirra, por 

exemplo, comenta que: 

 

A reforma agrária era necessária (...) para o desenvolvimento do capitalismo 

dependente.  Por que não foi realizada? Tentei descrever essas razões posteriormente 

no meu livro El Capitalismo Dependiente Latino-americano. (...) Organizamos umas 

poucas mas significativas Ligas [Camponesas], que se desmoronaram como um 

castelo de areia, depois de 1964. Nem podiam durar. (...) com a repressão implacável 

que se abateu sobre o movimento camponês, a questão não era mais a que se 

colocava naquela época – garantir a propriedade do solo aos minifundiários 

contra a voracidade de latifundiários e grileiros – mas sobretudo a de organizar 

os assalariados agrícolas, (...) despojados definitivamente de suas terras. 

(BAMBIRRA, 1991, pp. 7-8, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, não entendemos que os intelectuais em questão fizessem alguma 

idealização sobre a questão agrária, pois entendiam, na contramão do desenvolvimentismo e 

da linha estratégica do Partido Comunista à época, que a lógica de acumulação na agricultura 

brasileira era uma lógica capitalista dependente. Não fazia sentido, portanto, retroceder a um 

passado ideal. Como ficou claro no relato de Vânia, a questão agrária voltaria a aparecer nas 

futuras reflexões da TMD, da qual o livro citado (O capitalismo dependente latino-

americano) foi obra fundadora.
19

 

Em 1962, os três dependentistas iniciavam juntos suas atividades de pós-graduação, 

ensino e pesquisa na Universidade de Brasília
20

, o ambicioso projeto de Darcy Ribeiro que 

então dava seus primeiros passos. Além de pesquisarem para seus trabalhos de pós-graduação, 

eles ministraram aulas para graduação e extensão na área de Sociologia e Ciência Política. Os 

três descrevem o período na UnB como uma experiência muito fecunda, embora breve. Para 

Marini, a Universidade de Brasília rompeu com “o imobilismo e o sestro mandarinesco da 

Universidade tradicional”, inovando em suas concepções jurídica, orgânica, pedagógica, de 

                                                           
19

 A sistematização da TMD e as principais obras produzidas nesse processo, bem como suas categorias de 

análise mais importantes, serão discutidas no Capítulo 3. 
20

 Marini integrou-se à UnB primeiro como auxiliar de ensino, depois como professor assistente, e como 

doutorando em Ciência Política; Theotonio dos Santos e Vânia Bambirra, também como professores e 

mestrandos em Ciência Política. 
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pesquisa e, principalmente, “em sua concepção da relação universidade-sociedade, que a 

levava a se abrir ao exterior, promovendo cursos de extensão e, inclusive, de formação 

profissional e capacitação sindical” (2011a, pp. 62-63). Bambirra, por sua vez, continuou 

oferecendo seus cursos de formação política nas periferias das cidades satélites que 

começavam a surgir naquela época, ao mesmo tempo em que cumpria as demandas da 

Universidade, relatando ter tido na graduação “muitos alunos brilhantes, como Aurélio 

Wander, Tito Riff e o sargento Garcia que (...) veio a ser um dos líderes do Levante dos 

Sargentos” (BAMBIRRA, 1991, p. 10). Theotonio dos Santos também fala do período na 

UnB como “uma experiência extremamente rica no campo pedagógico, mas também pelo 

contato com o que havia de mais ousado na intelectualidade brasileira”, e cita nomes como 

Maria da Conceição Tavares, Aníbal Pinto, Carlos Lessa, Victor Nunes Leal (chefe do 

Departamento de Ciência Política) e André Günder Frank, além do próprio Marini, com quem 

ele e Vânia iniciaram, a partir dali, uma colaboração sistemática de décadas (1994, p. 21). 

Foi também durante esse breve período antes do golpe civil-militar que Marini, 

Bambirra e Dos Santos começaram sua militância na Polop, fundada por eles em 1961 “com 

companheiros da Juventude Trabalhista de Minas Gerais, da Juventude Socialista do Rio de 

Janeiro, de São Paulo e da Bahia e outros grupos como a Liga Socialista de São Paulo” (DOS 

SANTOS, 1994, p. 22). Vânia Bambirra relata, inclusive, ter conhecido Ruy Mauro Marini, a 

quem descreve como seu “mais querido amigo”, numa reunião restrita de fundação da 

organização: 

 

Era inverno, fazia muito frio, Ruy tomou assento à mesa agasalhado de forma 

extravagante para os costumes brasileiros da época: trajava jaqueta com grandes 

botões, gorro de lã, cachecol e luvas, transmitindo um certo ar parisiense da cidade-

luz de onde provinha. Discorreu sobre a situação nacional, inserida em seu contexto 

internacional, sem disfarçar um acentuado ar esnobe. Despertou-me, à primeira 

vista, uma certa antipatia. Afinal, eu era uma guerrilheira em potencial e possuía 

uma predisposição contrária – que felizmente desapareceu com os anos – a qualquer 

tipo de sofisticação. E Ruy, em sua simplicidade, era, ao mesmo tempo, sofisticado, 

no melhor sentido da expressão. Apesar disso, quanto mais desenvolvia o seu 

raciocínio brilhante e dialético, mais me foi envolvendo e conquistando e, quando os 

debates se desdobraram, eu já tinha a certeza de que aquele era um companheiro 

definitivo, confiável. (BAMBIRRA, 2011, pp. 271-272) 

 

A Polop surgiu associada a uma interpretação marxista-leninista sobre o caráter 

histórico do desenvolvimento latino-americano como forma de fazer frente à ideologia dos 

partidos comunistas, que sustentavam a tese da revolução democrático-burguesa, anti-

imperialista e antifeudal herdado da III Internacional, defendendo, em lugar dessa 

interpretação, o caráter anti-imperialista e socialista da revolução na América Latina, portanto 
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rechaçando a ideia de um predomínio das relações feudais no campo e negando às burguesias 

nacionais capacidade para dirigir a luta dos trabalhadores (MARINI, 2011a, pp. 63-64). O que 

Theotonio, Vânia, Ruy Mauro e outros membros dessa organização pretendiam era chamar a 

atenção da esquerda brasileira e latino-americana para o caráter capitalista, ainda que 

dependente, das suas economias. Daí, para Theotonio, “a impossibilidade de superar os 

obstáculos ao desenvolvimento do mercado interno que exigia a reforma agrária e a superação 

das relações internacionais de dependência, sem um governo de trabalhadores da cidade e do 

campo” (1994, p. 22), o qual não se limitaria a transformações democráticas nos marcos da 

legalidade capitalista, mas que deveria conduzir a um processo socialista revolucionário. 

Essa confrontação com a ideologia dos PCs expressa no interior da Polop contribuiu 

intensamente para que surgissem, nas palavras de Marini, “proposições suficientemente 

significativas para abrir caminho a uma elaboração teórica, capaz de enfrentar e, a seu tempo, 

derrotar a ideologia cepalina” (2011a, p. 64), elaboração que acabou tomando corpo como a 

Teoria Marxista da Dependência, porém somente no período posterior ao golpe de 1964. Para 

o cientista social, isso aconteceu dessa maneira porque, depois de 1964, limitada em sua 

militância, “a jovem intelectualidade brasileira encontraria tempo e condições para se dedicar 

plenamente ao trabalho acadêmico e se veria, de fato, convocada a isso pela situação reinante 

em toda a América Latina, assolada pela contrarrevolução” (2011a, p. 64), e porque, em 

inícios dos anos sessenta, a teorização sobre a realidade latino-americana ainda estava 

estreitamente ligada ao combate político, e os êxitos ou fracassos eram medidos através de 

indicadores muito concretos. 

É verdadeiro que a possibilidade de dedicação plena ao trabalho de sistematização do 

que viria a ser a TMD só se colocou para os três dependentistas durante o exílio, no entanto 

isso é uma questão para o próximo tópico. Cabe colocar, todavia, que a esquerda 

revolucionária brasileira da qual Marini, Dos Santos e Bambirra fizeram parte na conjuntura 

pré-golpe não se limitava à universidade, embora tivesse se constituído na principal força do 

nascente movimento estudantil de Brasília e de um significativo movimento docente que 

deflagrou uma importante greve, mas também se vinculava ao sindicalismo militar ascendente 

(Vânia citou o movimento dos sargentos) e ao movimento operário da capital (MARINI, 

2011a, pp. 64-65). 

O golpe cortou bruscamente esse processo e a vivência dos dependentistas na UnB. 

Quando tudo aconteceu, Ruy Mauro Marini encontrava-se no Rio de Janeiro e, sabendo que 

era procurado, permaneceu por lá até ser preso, em julho de 1964, pelo Cenimar, onde foi 

torturado (MONIZ BANDEIRA, 2014, p. 20). Mais tarde, em setembro, beneficiado por 



37 
 

habeas corpus do STF, foi sequestrado pela Marinha e entregue ao Exército em Brasília, por 

conta de outro processo que corria contra ele naquela cidade. Em dezembro conseguiu novo 

habeas corpus, o que lhe deu uma chance para deixar Brasília de maneira discreta, caso 

contrário “teria sido preso novamente” (MARINIa, 2011, p. 65). Depois de quase três meses 

clandestino, Marini optou por asilar-se no México, o que conseguiu efetivamente no início de 

1965. Permaneceria naquele país até 1969, quando partiria para um segundo exílio, no Chile. 

Theotonio e Vânia, demitidos sumariamente da Universidade de Brasília juntamente 

com vários outros professores e procurados pelos militares, tiveram de ir para dois anos de 

clandestinidade em São Paulo, antes de se asilarem no Chile em 1966. Esses dois anos foram 

por eles vividos como um período de “acumulação de forças teóricas, políticas e pessoais” 

durante o qual nasceu a filha do casal, Nadia (BAMBIRRA, 1991, p. 10). Para Theotonio dos 

Santos, o golpe de Estado de 1964 fundou-se “sobretudo na hegemonia do grande capital 

internacional sobre a economia brasileira”, uma hegemonia que “assumia a forma da 

repressão, do terror, da eliminação física, moral e psíquica do adversário dentro de um 

contexto similar ao que conduzira a Alemanha, por exemplo, ao nazismo e a Itália ao 

fascismo” (1994, p. 25).
21

 Em 1969, o economista publicaria no Chile um livro chamado 

Socialismo o fascismo: el dilema latinoamericano, uma de suas obras mais marcantes, no qual 

desenvolve essa interpretação. 

A respeito dos impactos políticos, teóricos e pessoais do golpe civil-militar na 

esquerda brasileira, Vânia Bambirra comentou: 

 

Não é possível deixar de relembrar, (...) como um reflexo oposto da nossa geração 

contestatória radical, do destino de nossos melhores professores. Vários deles eram 

recém-formados, quando tiveram que enfrentar as nossas turmas. Tinham dois, três, 

quatro anos, no máximo, de diferença etária com os alunos. (...) advindo o golpe, as 

pessoas de nossa geração não tiveram mais de três caminhos: lutar, assumindo o 

risco da prisão, morte ou exílio; deixar-se cooptar pelo status quo golpista; ou tentar 

permanecer ‘na moita’, ‘em cima do muro’, alvo dos dois lados, situação em que só 

sobreviveu gente com capacidade excepcional de equilibrista circense. Muitos dos 

nossos professores não dispunham de nenhuma dessas qualidades e simplesmente se 

suicidaram em garrafas de álcool. (BAMBIRRA, 1991, pp. 10-11) 

 

Os três dependentistas brasileiros, agora parte das estatísticas de exilados políticos, 

reencontrar-se-iam novamente no Chile, durante uma nova conjuntura histórica. 

 

 

                                                           
21

 Dos Santos faz um uso equivocado do conceito de hegemonia. O termo mais apropriado, neste caso, seria 

“coerção”. Cf. Alves (2010). 
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1.2. “Bendito exílio”: o exílio e suas contradições na gênese da Teoria Marxista da 

Dependência 

 

Após o golpe de 1964, os caminhos de Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos e 

Vânia Bambirra se separaram temporariamente. Enquanto o futuro autor de Dialética da 

dependência ia para o México, onde foi convidado a trabalhar no Colégio do México 

(Colmex) e posteriormente na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional 

Autônoma do México (UNAM), desenvolvendo expressivos trabalhos na área de estudos 

latino-americanos, Theotonio e Vânia acumulavam forças na clandestinidade até conseguirem 

trabalho no Chile. Theotonio foi contratado pelo Centro de Estudos Socioeconômicos da 

Universidade do Chile (CESO) entre agosto e dezembro de 1966. Vânia inicialmente 

trabalhou no Centro de Pesquisas de Opinião Pública (CEDOP), que realizava prévias 

eleitorais, e em 1967 também foi para o CESO. Em 1969, quando a repercussão do massacre 

estudantil em Tlatelolco cercou de insegurança a situação dos exilados de esquerda no 

México, Ruy Mauro viajou para o Chile, onde também foi incorporado ao Centro de Estudos. 

Lá eles desenvolveram inúmeras atividades como docentes e pesquisadores, até o 

golpe de Estado de 11 de setembro 1973. Mas não floresceram somente enquanto acadêmicos: 

nesse período, estiveram organicamente ligados às lutas da classe trabalhadora chilena, 

especialmente durante o governo da Unidade Popular. Impossível não mencionar a 

participação de Marini no MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de cujo Comitê 

Central ele fez parte. Foi a partir de 1966 que foram integrados ao CESO uma quantidade 

considerável de exilados do Brasil e da Argentina. Como escreve Cárdenas Castro, por meio 

do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile esses exilados realizariam 

“un invaluable aporte a las ciencias sociales en Chile y en la región, así como al proceso de 

cambio que experimentaba esa universidad y el propio país” (2011, p. 115). 

A conjuntura de 1966 a 1973, que envolve o período de radicalização da luta de 

classes no Chile expressado pelo governo de Salvador Allende, foi o momento histórico de 

sistematização da Teoria Marxista da Dependência. Com relação a essa conjuntura, 

preocupam-nos as relações entre a experiência do exílio e os papeis desempenhados pelos 

intelectuais da dependência como pesquisadores, professores e lutadores sociais no que 

concerne ao amadurecimento dessa nova teoria, ou simplesmente a pergunta: se o exílio é 

uma experiência de privação de liberdades, por que o exílio dos dependentistas brasileiros no 

Chile favoreceu o desenvolvimento da TMD? 
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Como vimos anteriormente, houve fatores de distintas ordens que condicionaram a 

experiência dos exilados no período que estamos tratando: traços de caráter e personalidade; 

status social; recursos pessoais; idade; conhecimento da língua estrangeira; ter a companhia 

da família; as fases do exílio; os países de exílio; o pertencimento a um partido ou 

organização; ter uma militância mais definida/redirecioná-la para um projeto profissional 

(ROLLEMBERG, 1999b, pp. 40-41). Tendo em vista esses fatores em relação a diversas 

outras experiências de exílio registradas em pesquisas de História Oral e outros trabalhos, e 

comparando essas experiências com as experiências que os dependentistas brasileiros relatam 

em suas memórias, percebemos como é problemático enquadrar as vivências pessoais 

discutidas neste capítulo em alguma forma de generalização sobre o exílio. 

Marini, Dos Santos e Bambirra não deixam nenhuma dúvida de que o período por eles 

vivido no Chile foi como que o auge de suas vidas acadêmicas e políticas. Nas palavras de 

Marini, o exílio chileno “correspondeu (...) à minha chegada à maturidade, no plano 

intelectual e político” (2011a, p. 94). Para Theotonio, os trabalhos seus e de seus colegas 

produzidos naqueles anos “nos projetavam na vanguarda do debate intelectual chileno e 

latino-americano”, e a inclusão de seu nome na primeira lista de perseguidos políticos da 

ditadura de Pinochet, não como estrangeiro mas como chileno, demonstrou “o grau de 

identificação a que cheguei com aquele processo político” (1994, p. 39). Na expressão de 

Vânia, os anos vividos no Chile foram o período em que adquiriu “a dimensão da América 

Latina”, em que se reconheceu como parte de um amplo processo histórico que ia muito além 

do cenário brasileiro (1991, p. 11). Uma experiência tão complexa e, em grande medida, 

enriquecedora que para falar dela a economista chegou a recorrer à expressão “bendito 

exílio”. Como isso foi possível? 

No que se refere às questões de status, recursos pessoais e conhecimento da língua, 

vemos a partir das memórias que, devido às suas condições profissionais e financeiras, ao seu 

nível cultural e educacional, e, mais importante, às suas relações com o meio acadêmico e 

militante de esquerda no Brasil, foi possível aos três dependentistas encontrarem toda uma 

rede de apoio e solidariedade que lhes proporcionou, no momento em que a situação política 

brasileira colocava riscos inclusive à sua própria integridade física, alternativas de residência 

e trabalho em outros países latino-americanos. Marini, por exemplo, ao pôr os pés pela 

primeira vez no México, ainda não conhecia ninguém. Entretanto, logo tomou contato com o 

reduzido grupo de asilados políticos que vivia no país (cerca de vinte pessoas, segundo seu 

relato), o que, para além do “sinal verde” por parte das autoridades governamentais que 
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recebiam os exilados, proporcionou-lhe “uma acolhida reconfortante”. A seguir, em suas 

palavras: 

 

Entre os muitos amigos que fiz – além de Maria Ceailes, combativa militante das 

Ligas [Camponesas], com quem compartilhara o asilo na Embaixada [do 

México, no Rio de Janeiro] – recordo, com especial carinho, Carlos Taylor, 

comunista histórico, homem de grande coração e de caráter reto, que fora no Brasil 

presidente da União Nacional dos Servidores Públicos e que, depois de bons 

serviços prestados ao México, ali veio a falecer, em 1978; Álvaro Faria, cuja idade 

relativamente avançada em nada diminuíra o seu entusiasmo pela filosofia e pela 

política e graças a quem privei, também, da amizade de Rodolfo Puiggrós, há 

muitos anos exilado no México e que ministrava, na Escola de Economia da 

Unam, o único curso de marxismo daquela universidade; e Cláudio Colombani, 

estudante de engenharia de São Paulo, que me fez perceber o quanto era grande, 

entre a juventude do PCB, a revolta contra o reformismo e o acomodamento da sua 

direção. Reencontrei, também, André Gunder Frank, lecionando então na Unam, 

que me facilitou os primeiros contatos com intelectuais e militantes políticos 

mexicanos. (MARINI, 2011a, pp. 65-66, grifo nosso) 

 

Em apenas quinze dias de estadia no México, Marini recebeu um convite de Mario 

Ojeda Gómes, diretor do Centro de Estudos Internacionais (CEI) do Colmex, para trabalhar na 

instituição. Sobre a experiência no Colégio, citou nomes de ilustres colegas como Olga 

Pellicer de Brody, “antiga companheira de SciencesPo”, Rafael Segovia, “cujo ceticismo e 

ironia incitavam ao rigor”, Víctor Urquidi, “desenvolvimentista ilustre, mas capaz de respeitar 

o direito de opinião”, Roque Gonzáles Salazar, “homem inteligente e cheio da alegria de 

viver”, e José Thiago Cintra, pós-graduando em estudos orientais, “um de meus amigos mais 

queridos” (2011a, p. 66).  Trabalhando no Colmex, Marini entrou no corpo editorial da revista 

Foro Internacional, publicada pelo CEI, após a divulgação de um artigo seu sobre o caráter 

do golpe de 1964. Na contramão da visão corrente à época, de que o golpe havia resultado 

essencialmente da intervenção estadunidense enquanto algo externo à lógica da realidade 

brasileira, “um corpo estranho”, Marini defendia que “a ação dos Estados Unidos no Brasil 

não se podia entender como alheia à realidade nacional, mas como elemento constitutivo dela, 

e só pudera se tornar efetiva (...) à luz da luta de classes no país” (2011a, p. 67). 

Marini ainda produziria inúmeros textos sobre a realidade brasileira e latino-americana 

no CEI, publicados em revistas como a Monthly Review, uma referência importantíssima para 

a intelectualidade marxista à época, além de oferecer uma disciplina sobre relações 

internacionais latino-americanas intitulada História Diplomática da América Latina, cujo 

programa foi totalmente reformulado por ele, dada a constatação de que “os estudos latino-

americanos provinham essencialmente dos países desenvolvidos (...) e padeciam, no mais das 

vezes, de um paternalismo elitista” (2011a, p. 70). No CEI ainda foi desenvolvido, sob a 
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batuta de Ruy Mauro, um seminário de pós-graduação sobre a América Latina, uma iniciativa 

pioneira no México à época, para o qual foram convidados especialistas latino-americanos 

como Celso Furtado, Hélio Jaguaribe e Octavio Ianni, além de intelectuais dos EUA. O curso, 

além de firmar a posição de Marini na instituição, proporcionou-lhe uma oportunidade para 

conversar com os brasileiros sobre a situação do país (2011a, pp. 71-72). 

Além dessas atividades, em seu exílio no México Marini também se dedicou a 

escrever o artigo Subdesenvolvimento e revolução na América Latina, que viria a ser o seu 

trabalho mais conhecido internacionalmente, em virtude da grande difusão da revista na qual 

foi publicado, a Tricontinental, e que foi base para o livro Subdesenvolvimento e revolução, 

publicado em 1969, contendo esse e outros trabalhos importantes. O artigo refletia o essencial 

de suas investigações até aquele momento, e tinha o propósito de demonstrar que o fenômeno 

do subdesenvolvimento “é simplesmente a forma particular que a região [latino-americana] 

assumiu ao se integrar ao capitalismo mundial” (MARINI, 2011a, p. 73). A obra 

Subdesenvolvimento e revolução faz parte das leituras fundamentais da Teoria Marxista da 

Dependência. 

Em 1968, após um período bem-sucedido no Colmex, Marini recebeu um convite de 

Leopoldo Zea para compor o corpo docente do recém criado Centro de Estudos Latino-

americanos da Faculdade de Filosofia da Unam, onde acabou assumindo a direção de um 

seminário de graduação e pós-graduação sobre a América Latina e a cátedra do curso de 

História do Brasil e seus Antecedentes Portugueses, além de inúmeras outras atividades 

(como um seminário de leitura de O Capital, que, o intelecual viria a constatar em seu retorno 

ao México em 1972, abriu um precedente para que vários outros seminários do tipo fossem 

organizados naquela universidade). O sucesso do referido curso 

 

provocou não só um notável aumento do número de alunos, motivando sucessivas 

mudanças de sala até chegar a um auditório, mas também a modificação qualitativa 

do alunato, que passou a vir de diferentes faculdades, tanto da área de humanidades 

quanto da de ciências exatas e naturais. Na realidade, ali se reuniu a vanguarda 

estudantil da Unam – a ponto de, após a repressão ao movimento estudantil, em 

outubro daquele ano, ter-me sido sugerido, meio em zombaria, meio a sério, que eu 

fosse ministrá-lo na prisão. (MARINI, 2011a, p. 74) 

 

Todas essas atividades nos anos de 1968 e 1969 projetaram Ruy Mauro Marini nos 

círculos intelectuais e políticos mexicanos e iniciaram seu lançamento no plano internacional. 

O processo de saída de Marini daquele país teria início em 1968, quando a eclosão do 

movimento estudantil sacudiu o establishment mexicano e se constituiu em um dos mais 

importantes pontos de ruptura na história do México. Devido àquele cenário político, aos 
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antecedentes militantes de Marini, sua atividade docente e uma conferência pública por ele 

proferida no Colmex sobre a questão estudantil na América Latina, sua situação como exilado 

se tornou muito complicada. Sua casa passou a ser vigiada, e seu telefone grampeado. Em 

outubro daquele ano, quando teve lugar o massacre de Tlatelolco, a situação se tornou 

insustentável, até o ponto em que o intelectual renunciou ao asilo político mexicano 

(MARINI, 2011a, p. 76). Em novembro de 1969, após cogitar um exílio na França, que lhe foi 

negado devido à falta de documentos, ele transferiu-se para o Chile. 

Destacamos, considerando o que foi exposto até aqui, a importância do país de exílio 

como fator condicionante dessa experiência. Naquela conjuntura, o México e o Chile se 

constituíram enquanto pontos de acolhida para intelectuais e militantes de esquerda de vários 

países em situação de fechamento político, e essa convergência de cérebros provenientes de 

distintas realidades nacionais latino-americanas em instituições como o Colmex, a Unam e o 

CESO permitiu que aqueles países se tornassem centros continentais de desenvolvimento do 

pensamento crítico e disseminação do marxismo. Isso fez toda a diferença para a forma como 

os brasileiros fundadores da TMD viveram a experiência do exílio, pois, sendo referências na 

esquerda brasileira (e, com o passar do tempo, latino-americana como um todo) e contando 

com apoiadores e amigos para garantir a estabilidade material necessária ao prosseguimento 

de suas atividades fora do Brasil, a abertura política à sua presença verificada no Chile (e, 

para Marini, também no México até 1968) foi fundamental para que, mesmo distantes do seu 

país de origem, eles tivessem um projeto pelo qual lutar, e consequentemente foi fundamental 

para o pleno desenvolvimento dos estudos sobre o capitalismo dependente. 

Quando Marini chegou ao Chile, a equipe de pesquisa sobre as relações de 

dependência na América Latina do CESO já estava formada, e a colaboração entre ele, 

Theotonio dos Santos e Vânia Bambirra já vinha acontecendo. O reencontro, porém, num 

momento em que Ruy Mauro já era razoavelmente conhecido nos meios intelectuais e 

políticos da América Latina, fez com que os trabalhos no CESO deslanchassem. Quanto a 

Theotonio e Vânia, estes já estavam a todo vapor em suas atividades de docência e pesquisa, 

sobretudo na área dos estudos sobre a dependência, e assim também imprimiam sua marca ao 

pensamento latino-americano. Foi no Centro de Estudos Socioeconômicos que Bambirra 

escreveu seu primeiro artigo de repercussão internacional, publicado na versão castelhana da 

Monthly Review, chamado Los errores de la Teoría del Foco, descrito como uma crítica 

contundente aos postulados de Régis Debray, principal porta-voz do foquismo à época. 

Segundo Vânia, seu texto 
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demonstrava que o foquismo assentava-se sobre uma concepção espontaneísta e 

voluntarista da revolução. Tal concepção, por um lado, subestimava o papel da 

organização partidária, da participação consciente dos trabalhadores, dos 

movimentos populares, da luta urbana e da eficácia dos aparatos repressivos; por 

outro, sobrevalorizava o valor individual dos combatentes de vanguarda, da 

guerrilha rural e baseava-se em um pseudo ‘modelo’ da revolução cubana. Ademais, 

não continha nenhuma análise das condições objetivas existentes nos países 

capitalistas dependentes latino-americanos. Em suma, tratamos de alertar para os 

perigos subjacentes a uma receita demasiado fácil de como se fazer uma revolução. 

O fracasso (...) de Debray demonstrou, dramaticamente, que as minhas críticas eram 

procedentes. (BAMBIRRA, 1991, p. 13) 

 

Bambirra assinou o artigo com o pseudônimo de Cléa Silva, “por possuir uma grande 

esperança de voltar [em] breve para o Brasil” (1991, p. 13). Afinal, sua luta e de seus amigos 

estava naquele país. O retorno, porém, não chegou a se concretizar antes da Lei da Anistia. 

Em meados de 1971, ela, Theotonio e Ruy Mauro planejaram uma viagem de regresso ao 

Brasil com finalidades políticas, “assumindo todos os riscos que essa volta implicava”. 

Bambirra, que possuía passaporte válido, seria a primeira a embarcar, com seus filhos. No 

entanto, no mesmo momento a sua organização foi toda presa no Brasil, e o projeto foi 

abortado. Olhando a experiência retrospectivamente, a intelectual admitiu que o plano era 

demasiado aventureiro, e que, “se houvéssemos voltado, a nossa vida hoje estaria sendo 

contada por nossos filhos” (BAMBIRRA, 1991, p. 18). 

Não obstante a saudade de casa e das lutas concretas travadas no Brasil, os três amigos 

permaneceram profundamente ligados à realidade chilena no período em que residiram em 

Santiago. Além dos trabalhos no bojo da equipe de pesquisa sobre a dependência, eles 

desenvolveram várias outras atividades no CESO. Vânia deu prosseguimento à sua crítica à 

esquerda latino-americana lançando uma antologia de artigos de vários intelectuais, muitos 

deles utilizando pseudônimos, sobre os sucessos e fracassos do movimento insurrecional na 

década de sessenta. O livro chamou-se Diez años de insurrección en América Latina, e foi 

publicado pela primeira vez em 1971 pela editora Prensa Latinoamericana, responsável por 

lançar várias outras obras dos dependentistas. Nesse livro, Bambirra pretendia 

 

fazer um balanço da década destacando dois períodos: um, de ascensão do 

movimento popular e revolucionário no continente, que começa no final dos anos 

cinquenta e se estende até 1963-1964; outro, de descenso do mesmo, que abre-se a 

partir de então e que encontra o auge com os vários golpes de Estado. Analisei os 

indicadores e as causas dos mesmos e tratei, por último, de discutir criticamente as 

distintas concepções estratégico-táticas da esquerda latino-americana, buscando 

discernir a origem de seus fracassos práticos. (BAMBIRRA, 1991, p. 17) 

 

Como podemos ver, tratava-se de um assunto que a autora conhecia intimamente, pois 

suas reflexões científicas a partir do CESO calcavam-se, além do rigor teórico-metodológico, 
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da argumentação e das fontes de pesquisa, sobretudo em sua experiência concreta com a 

militância de esquerda. Vânia ainda desenvolveria trabalhos sobre a Revolução Cultural 

chinesa, a Economia Política da emancipação feminina e os problemas do reformismo na 

esquerda chilena e brasileira (BAMBIRRA, 1991, pp. 17-18). 

Já Theotonio dos Santos, a partir de sua incorporação ao CESO, além de ocupar o 

posto de Chefe de Docência e Pesquisa do Centro de Estudos (até 1971) e de coordenar os 

trabalhos da equipe da teoria da dependência, participou de um estudo sobre a estrutura 

industrial e o empresariado do Chile, a partir do qual formulou as teses fundamentais de um 

livro que foi intitulado O novo caráter da dependência (1967), “no qual chamava atenção 

para o fato de que as Ciências Sociais estavam trabalhando com uma imagem da América 

Latina baseada numa realidade já superada” (DOS SANTOS, 1994, p. 29). De acordo com 

ele, trabalhava-se com a ideia de “uma América Latina agrária quando o setor industrial já era 

o polo dinâmico na região que explicava a sua situação política, econômica e social”, o que 

fazia necessário estudar a fundo o processo de industrialização latino-americana em suas 

especificidades (1994, p. 29). Essas reflexões foram muito importantes para o 

desenvolvimento da Teoria Marxista da Dependência. 

Além da elaboração desse e de inúmeros outros livros, artigos e ensaios, publicados 

em vários países e traduzidos para o inglês, o italiano, alemão e outros idiomas, Theotonio 

dos Santos participou, com seus colegas, de eventos culturais sobre a realidade chilena, foi 

editor e colaborador da revista semanal Chile Hoy (1972-73), diretor da revista Sociedad y 

Desarrollo, publicada pelo CESO (1972-73), realizou conferências, cursos e seminários em 

universidades do Peru, da Bolívia e dos Estados Unidos, entre outros países. 

Outros fatores arrolados como condicionantes da experiência dos brasileiros no exílio 

durante os anos sessenta e setenta são o pertencimento a um partido ou organização, a prática 

de uma militância mais definida e/ou o redirecionamento das energias outrora empregadas na 

militância para um projeto profissional. No caso dos três dependentistas cujos itinerários 

analisamos aqui, fica muito visível que o exílio no Chile, embora tivesse inviabilizado a 

atuação direta desses intelectuais no cenário político/acadêmico brasileiro, possibilitou que 

eles permanecessem ativos no mundo da pesquisa e do ensino, e, portanto que tivessem um 

projeto profissional. Porém, mais do que isso, fez com que constituíssem uma relação 

orgânica com a esquerda chilena e latino-americana (por meio, por exemplo, de organizações 

como o MIR), o que lhes propiciou “a dimensão da América Latina” à qual Vânia Bambirra 

se referia, que foi fundamental para que o corpus da TMD tomasse forma. Assim, vemos que 



45 
 

o projeto profissional durante o exílio realizou-se de forma entrelaçada com a militância e o 

pertencimento a organizações políticas. 

A vinculação dos três brasileiros à esquerda chilena se mostra muito mais claramente a 

partir do momento em que a Unidade Popular ganha as eleições presidenciais no Chile. A 

vitória da Unidade Popular e a ascensão de Salvador Allende à presidência da república 

geraram impactos no CESO, que passou por uma grande renovação. Conforme relatou 

Bambirra, 

 

Depois da vitória da Unidade Popular, quase todos os membros da nossa equipe de 

estudos sobre as relações de dependência foram chamados para trabalhar no governo 

ou ocupar cargos de direção acadêmica e, assim, a mesma se desfez. Pensei então 

que minha tarefa, como intelectual comprometida com as transformações estruturais 

na América Latina, tinha de mudar. Já não se tratava mais de analisar apenas o 

capitalismo dependente. Tratava-se de deslindar os rumos da sua superação. 

Afinal, a teoria da dependência, que havíamos ajudado a elaborar e a 

ramificar, já havia cumprido uma enorme função prática: a de influenciar na 

elaboração do Programa da Unidade Popular. Pela primeira vez, um programa de 

governo feito por uma frente de esquerda, com a participação relevante de um 

Partido Comunista, colocava a ênfase na liquidação dos monopólios nacionais e 

internacionais; estabelecia, também, que a soberania nacional só poderia ser 

consolidada quando fosse superado o capitalismo dependente, através da transição 

socialista. Eram exatamente as conclusões óbvias das teses centrais que defendíamos 

em nossas publicações, cursos e conferências. (BAMBIRRA, 1991, pp. 18-19, grifo 

nosso) 

 

Marini também comentou essa virada histórica: 

 

Carente de quadros, a esquerda no poder esvaziou as universidades em benefício da 

administração pública. No Ceso, isso conduziu à promoção do pessoal jovem (...) e à 

incorporação de novos membros, na maioria estrangeiros, do que resultou uma 

grande renovação. A instituição alcançou o ápice da sua trajetória entre 1972-1973; 

além de mim, Theotonio e Vânia, ela contava com [Tomás] Vasconi, [André 

Gunder] Frank, Marta Harnecker, Júlio López e, mais jovens, [Roberto Pizarro], 

Cristián Sepúlveda, Jaime Torres, Marco Aurélio Garcia, Álvaro Briones, Guillermo 

Labarca, Antonio Sánchez, Marcelo García, Emir Sader e Jaime Osorio, lista à qual 

haveria de acrescentar os temporários: Régis Debray, recém-libertado de sua prisão 

na Bolívia; os cubanos Germán Sánchez e José Bell Lara, afastados por algum 

tempo de Havana, após o freio aplicado [à revista] Pensamiento Crítico; e o 

mexicano Luís Hernández Palacios, cuja amizade eu reencontraria ao retornar, 

tempos depois, ao México. (MARINI, 2011a, pp. 83-84) 

 

Ou seja, especialmente após a vitória da UP, o CESO foi um dos principais centros 

intelectuais da América Latina, e o próprio Theotonio dos Santos ocupou sua direção entre 

1972 e 1973 (o auge da instituição, segundo Marini). Assim, a maioria da intelectualidade 

latino-americana, europeia e estadunidense, principalmente de esquerda, passou pelo Centro 

de Estudos mediante a participação em palestras, conferências, mesas-redondas e seminários. 

O próprio Ruy Mauro ministrou três cursos: Introdução às Ciências Sociais, Ciência Política e 
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Teoria del Cambio (MARINI, 2011a, p. 84). O segredo da intensa vida intelectual e do 

prestígio do CESO, segundo ele, foi “a permanente prática interna de diálogo e discussão, 

institucionalizada nos seminários de área (...) e no seminário geral e continuada nas relações 

pessoais, que tinham por base o companheirismo e o respeito mútuo. O momento político que 

vivia o país (...) fez o resto (...)” (2011a, p. 84). 

Esse momento político do Chile (e da América Latina) foi de fundamental importância 

para o amadurecimento da Teoria Marxista da Dependência, pois depositou nas mãos de seus 

fundadores brasileiros uma responsabilidade muito grande na medida em que os estudos sobre 

a dependência influenciaram a formulação do programa de governo da UP, imprimindo, 

assim, à experiência do exílio todo um significado, toda uma importância política que 

permitiu, inclusive, a sobrevivência psicológica daqueles sujeitos apartados do Brasil pela 

ditadura. Como colocou Vânia Bambirra, 

 

A experiência chilena era uma proposta, era um sonho maravilhoso, que eu sempre 

duvidei que pudesse converter-se em realidade: tinha maiores chances de tornar-se 

um pesadelo. Como muitos companheiros que compartiam essa dúvida, (...) mas que 

nunca professaram a tese do ‘quanto pior melhor’, torcíamos e ao mesmo tempo 

militávamos para que tudo desse certo (...). Por isso, nunca registrei por escrito as 

minhas dúvidas enquanto as [sic] possibilidades de concretização do projeto da UP, 

pois o desânimo conduz à autoliquidação dos movimentos sociais. Sempre acreditei 

que o ser humano, sobretudo as classes despossuídas, deve ser otimista: de que não 

se pode perder nunca a esperança. (BAMBIRRA, 1991, p. 19) 

 

Assim, nessas circunstâncias históricas e em relação com esses fatores condicionantes, 

a produção dos dependentistas avançou muito durante o governo da Unidade Popular. Em 

outubro de 1971, o CESO e o CEREN (Centro de Estudos Regionais e Nacionais) realizaram 

um simpósio sobre “A transição ao socialismo e o governo da Unidade Popular”, que atraiu 

alguns dos mais importantes pesquisadores sobre o capitalismo contemporâneo e o 

socialismo, como Paul Sweezy, Lelio Basso e Rossana Rosanda (DOS SANTOS, 1994, p. 

37). As reflexões feitas no simpósio originaram um livro, apreendido em setembro de 1973. O 

CESO também criou uma linha de pesquisa sobre a transição ao socialismo, dirigida por 

Cristina Hurtado, e Vânia Bambirra desenvolveu um seminário sobre a Revolução Cubana 

que deu origem ao seu livro, La Revolución Cubana: una reinterpretación. Esse polêmico 

livro também abriu o campo de seus estudos sobre a teoria da transição ao socialismo em 

Marx, Engels e Lenin, os quais deram origem a uma tese de doutorado concluída 

posteriormente no México (DOS SANTOS, 1994, p. 38-39; BAMBIRRA, 1991, p. 19-20). 

Em 11 de setembro de 1973 veio o golpe. Ruy Mauro, Theotonio e Vânia, assim como 

dezenas de outros estrangeiros perseguidos pelas ditaduras, abrigaram-se na Embaixada do 
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Panamá, então a mais viável, onde “cerca de duzentas pessoas faziam um esforço disciplinado 

e solidário para coexistir em um pequeno apartamento, sob o ruído de bombas e tiroteios” 

(MARINI, 2011, p. 95). Com as embaixadas cercadas, foi vital a ajuda de Antonio Sánchez 

García, filósofo do CESO, e de Tomás Vasconi, que cedeu a própria casa, para 

“contrabandear” os companheiros procurados pelos militares. Uma vez asilados, Theotonio e 

Vânia transferiram a propriedade de sua casa
22

 na Rua José Domingo Cañas, nº 1367, no 

bairro Ñuñoa em Santiago, para a Embaixada, para que pudesse servir de abrigo aos 

perseguidos políticos. Era muito duro residir na Embaixada, e muitos ficaram doentes, sem a 

possibilidade de atendimento clínico ou hospitalar. Outros acadêmicos da Universidade do 

Chile participaram daqueles dias difíceis: André Gunder Frank, Eduardo Ruíz Contardo, Inés 

Reca, Marco Aurélio García, entre outros (CÁRDENAS CASTRO, 2011, p. 359). 

Em outubro de 1973, Marini viajou para o Panamá, onde passou por uma recepção 

tensa com Omar Torrijos e o General Noriega. Passando pela cidadezinha de Las Tablas 

comunicou-se com o exterior, onde julgavam, por ser ele da direção do MIR, que estivesse 

morto. Escolheu ir para a capital do Panamá, onde conseguiu retirar algum dinheiro enviado 

por amigos. Indeciso entre Argentina e México, conseguiu embarcar para Munique em 30 de 

janeiro de 1974, onde encontrou André Gunder Frank, Antonio Sánchez e Marcelo García 

trabalhando no Instituto Max Planck. Em setembro daquele ano foi para o México ser 

professor visitante na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM e pesquisador do 

Centro de Estudos Latinoamericanos (CELA). 

Vânia Bambirra, após o interregno panamenho, também foi para o México, com seus 

filhos, enquanto seu companheiro ficou retido por cinco meses na Embaixada até conseguir 

um salvo-conduto, em março de 1974. De imediato eles foram incorporados à Universidade 

Nacional Autônoma do México. A maior parte dos dependentistas – Theotonio, Vânia, 

Marini, Caputo, Pizarro, Osorio, Briones – reencontrou-se no México. O exílio no Panamá, se 

não trouxe nenhuma relevância acadêmica à trajetória dos três brasileiros, comprovou o 
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 A casa foi apropriada pela DINA (Diretoria de Inteligência Nacional) em Agosto de 1974 e transformada em 

centro de tortura, onde desapareceram pelo menos 42 prisioneiros e aproximadamente 100 pessoas sobreviveram 

à prisão e tortura. Interligava-se a outras casas de tortura clandestinas, como a “Londres 38” e a “Villa 

Grimaldi”. Naquela casa foram coordenadas várias ações para eliminar o MIR. Lumi Videla Moya, militante 

dessa organização, morreu sob tortura na casa, e seu corpo foi encontrado numa parede da Embaixada da Itália, o 

que causou tanto escândalo que a casa passou a se concentrar somente em atividades repressivas “menores”. Em 

1977 tornou-se parte da CNI (Central Nacional de Investigações), até 1987, e abandonada até 1989. Nos anos 

2000 Theotonio dos Santos conseguiu na justiça a restituição do imóvel, que foi posto à venda pelo advogado do 

Partido Comunista. O comprador tentou destruí-la, mas foi impedido por uma disposição judicial, visto que o 

lugar havia sido palco de violações dos Direitos Humanos. Em 2010, por iniciativa do Coletivo José Domingo 

Cañas, a casa tornou-se centro de memória sobre a repressão e a resistência no Chile (CÁRDENAS CASTRO, 

2011, p. 363). 
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prestígio internacional que haviam adquirido, sobretudo no ambiente universitário. Como 

relata Bambirra, 

 

Havia solidariedade sim, mas não apenas isso. Muitos companheiros na mesma 

situação política não receberam sequer um convite (...). Nós recebemos muitas 

ofertas de trabalhos em vários países. Onde decididamente não poderíamos ficar, 

e nem queríamos, era no Panamá. Não houve nenhuma solidariedade por parte de 

instituições acadêmicas panamenhas. (...) Lembro-me, por exemplo, que a comida 

que nos davam era pouca, que não fosse o dinheiro que nos mandavam – sobretudo 

o amigo Peter Roman, um professor norte-americano que trabalhou conosco no 

CESO – teríamos passado fome. (BAMBIRRA, 1991, pp. 21-22, grifo nosso) 

 

Os trabalhos com a Teoria Marxista da Dependência, portanto, continuaram no 

México com vigor, mas é possível afirmar com segurança que em 1973 ela já havia 

amadurecido e se constituído em um pensamento muito original. Nesse sentido, vemos como 

o exílio chileno, com todas as suas contradições, foi fundamental para a evolução acadêmica e 

política dos intelectuais brasileiros da TMD. “Eu, que me formei no Brasil”, explicou Vânia, 

“me desenvolvi no Chile e me consolidei como cientista social no México, não posso deixar 

de reconhecer que toda essa experiência foi definitiva. É nesse sentido que digo, como 

acadêmica – e só nesse sentido – bendito exílio!” (1991, p. 29, grifo nosso). 
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2. O governo da Unidade Popular e suas contradições sob a crítica da Teoria Marxista 

da Dependência 

 

Se nós defendemos que a Teoria Marxista da Dependência foi concebida como “arma 

da crítica” dos trabalhadores latino-americanos contra o imperialismo e o capitalismo 

dependente, foi necessário que analisássemos de que maneira a práxis militante dos 

intelectuais que a desenvolveram no espaço do Centro de Estudos Socioeconômicos da 

Universidade do Chile relacionou-se com o amadurecimento da nova teoria. Assim, no 

universo que é o conjunto da produção intelectual dos dependentistas marxistas relativa ao 

período de sistematização da teoria (1966-1973), recorremos a alguns textos de Theotonio dos 

Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini que analisam questões políticas, econômicas e 

socioculturais sobre a conjuntura do governo da Unidade Popular (1970-1973). 

Trata-se de artigos escritos para as revistas Chile Hoy, Punto Final e outras 

publicações periódicas da esquerda chilena na época; textos de conferências proferidas em 

eventos científicos sobre a transição ao socialismo e o governo da Unidade Popular; sínteses 

de cursos oferecidos no CESO; textos de circulação interna do Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria; capítulos de livros ou livros inteiros sobre estudos de temas políticos e 

econômicos do Chile naquela conjuntura, entre outros materiais. Prevalece, aqui, o caráter 

político das leituras feitas pelos intelectuais da dependência. 

Para entender as relações entre a práxis militante dos intelectuais dependentistas no 

período de maior radicalização política da história do Chile pré-Pinochet e o desenvolvimento 

da TMD a partir desses textos, são questões de nosso interesse neste capítulo: como os autores 

analisaram o programa da Unidade Popular e as especificidades históricas desse governo; de 

que maneira pensaram a questão do poder popular e da dualidade de poderes na transição para 

o socialismo na sociedade chilena; em que sentido analisaram a situação do movimento de 

massas e a correlação de forças no Chile naquela conjuntura; e de que modo interpretaram a 

problemática da legalidade no capitalismo dependente chileno, a crise daquele modelo de 

sociedade e a ofensiva imperialista no país. Também daremos atenção a como o tema da 

libertação da mulher era debatido no seio da esquerda revolucionária chilena, segundo as 

considerações de uma intelectual da dependência. Veremos como essas leituras dialogavam 

com as categorias da TMD, considerando sempre que os processos histórico-sociais concretos 

analisados nesses textos foram vividos in loco por seus autores. 

 



50 
 

2.1. Do concreto aparente ao concreto pensado (I): os escritos de Theotonio dos Santos 

sobre a transição ao socialismo no Chile 

 

O caráter da transição para o socialismo num país como o Chile, o programa da 

Unidade Popular e as condições históricas que permitiram a sua vitória eleitoral em 1970 

foram questões que inquietaram sobremaneira Theotonio dos Santos, de modo que restaram 

inúmeros textos de sua autoria publicados, principalmente, pela revista Chile Hoy, de cuja 

equipe editorial ele fez parte juntamente com Marta Harnecker, Alberto Martínez, Pío García 

e Ruy Mauro Marini, além de documentos resultantes das discussões científicas realizadas em 

seminários, congressos e simpósios nos quais se debatia a conjuntura chilena. 

Em primeiro lugar, era necessário definir como aconteceria uma transição para o 

socialismo numa formação econômico-social dependente como era o Chile. Em 1972, 

Theotonio coordenou e participou como expositor de um Simpósio sobre Transição ao 

Socialismo e a Experiência Chilena, promovido pelo CESO, no qual convergiram intelectuais 

de inúmeros países da América Latina e outros continentes, e, como uma de suas atribuições, 

proferiu a fala de encerramento que mais tarde veio a ser publicada no livro de autoria 

coletiva Transición al socialismo y la experiencia chilena, pela editora Prensa 

Latinoamericana. Esse e vários outros textos da época foram reproduzidos na compilação 

publicada em Caracas pela Fundación Editorial El Perro y la Rana, Bendita crisis! Socialismo 

y democracia en el Chile de Allende (DOS SANTOS, 2009), um trabalho de resgate dos 

textos do brasileiro feito no contexto dos debates sobre os rumos do projeto bolivarianista do 

governo da Venezuela. A fala de Theotonio sintetizava as questões tratadas no evento e fazia 

o seu fechamento. 

Expunha Theotonio que, após um prolongado período de sectarismo, o marxismo de 

então estava permitindo em seu interior um debate bastante amplo e uma atitude de 

colaboração intelectual, ainda que as posições muitas vezes divergissem entre si. Ou seja, em 

sua opinião o fato do Simpósio do CESO expressava que, “dentro del pensamiento marxista, 

no sólo hay en nuestros días un enriquecimiento de posiciones, sino además una disposición 

al debate, a la discusión, que no conocíamos hasta hace muy pocos años” (DOS SANTOS, 

2009, p. 72). 

Assim, seguindo seu panorama histórico das discussões sobre a transição socialista no 

seio do marxismo internacional, esse pensamento havia se dividido em direções de 

pensamento mais ou menos bem definidas que exigiam uma reflexão global e sistemática. 

Num primeiro momento, o debate era colocado pela I Internacional, com a clássica oposição 
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entre o que apenas mais tarde se foi chamar de marxismo e o anarquismo, com a Inglaterra 

como centro do movimento proletário mundial. A conjuntura teve sua inflexão quando 

terminou a Comuna de Paris (1871) e a I Internacional se dissolveu. Num segundo momento 

histórico, com a II Internacional, firmou-se uma maioria marxista no movimento operário, 

enquanto o Partido Socialdemocrata alemão era o principal centro do movimento dos 

trabalhadores, um quadro que terminou com a I Guerra Mundial (e a concomitante adesão da 

socialdemocracia à beligerância nacionalista) e a explosão da Revolução Russa. Após a 

revolução na Rússia e seus desdobramentos, o Partido Comunista soviético (PCUS) tornou-se 

o elemento ordenador do movimento comunista internacional, e a União Soviética o centro do 

comunismo no mundo – o leninismo ocupou o lugar central no pensamento marxista, 

apresentando o “tripé” da teoria do imperialismo, da teoria do partido revolucionário e da 

teoria do poder político dos soviets, com a posterior divisão do pensamento leninista em duas 

correntes históricas: o stalinismo e o trotskismo – além das vertentes que foram sufocadas, 

como a oposição bukharinista e a dissidência brandlerista alemã (DOS SANTOS, 2009, p. 73-

74). 

A partir daquele momento e por muito tempo, avaliava Theotonio, o stalinismo 

exerceu um peso muito forte sobre o marxismo contemporâneo, principalmente pelos 

exemplos históricos que a União Soviética apresentou ao movimento internacional: a 

construção do socialismo sobre uma base nacional, a vitória contra o nazismo, o grande 

desenvolvimento tecnológico após a II Guerra Mundial. Após a II Guerra, porém, quando se 

constituiu o bloco socialista, a maior diversidade de experiências concretas de transição para 

o socialismo (como a Revolução Iugoslava, as lutas de libertação nacional, o movimento 

estudantil dos anos 1960 e a Revolução Cultural na China) criou condições para um maior 

debate e para que novas posições ganhassem espaço no seio do marxismo. Nesse sentido, 

dizia Theotonio, 

 

este amplio abanico que se fue abriendo dentro del marxismo crea hoy día una 

situación de cierta confusión aparente, e indudablemente hace del estudio histórico 

del marxismo, de la distinción entre las diversas corrientes, un problema concreto en 

la definición política, intelectual y metodológica; no es posible que todas estas 

corrientes sean marxistas, es decir, considerando al marxismo una ciencia, no es 

posible que todas estas orientaciones sean correctas. En algún momento, el debate va 

a tener que establecer una posición dominante otra vez, por razones de corrección de 

pensamiento. (DOS SANTOS, 2009, p. 75) 

 

Assim, no meio de uma aparente confusão, o simpósio chileno colocava, para 

Theotonio, a importância de “rediscutir el socialismo como modo de producción o como 
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formación social”, e uma aceitação geral de que as tentativas precedentes de resolver aquele 

problema não haviam sido suficientes, que não se havia chegado a um nível teórico 

suficientemente desenvolvido para ter bases sólidas nas quais apoiar a ação concreta. Ou seja, 

era necessário precisar os conceitos que expressavam um movimento histórico concreto, um 

processo dialético que era a transição para o socialismo (DOS SANTOS, 2009, pp. 75-76). O 

que mais contava, em seu juízo, era a visão do processo internacional como elemento 

fundamental para estudar a formação econômico-social de transição “en relación con una 

estructura capitalista mundial, como posibilidad de desarrollo histórico” (DOS SANTOS, 

2009, p. 76). Essa consideração das economias capitalistas latino-americanas em relação ao 

sistema mundial capitalista sem perder de vista as mediações necessárias entre os diferentes 

níveis de abstração
23

, sempre foi um procedimento muito caro às análises de Theotonio dos 

Santos na seara da TMD, e ficará mais claro por que mais adiante. 

Nesse sentido, considerando que o debate e o estudo dos problemas da transição para o 

socialismo estavam em estado inicial, prematuro, Dos Santos via que os países 

subdesenvolvidos como o Chile não tinham mais um papel passivo no processo de 

transformação internacional: 

 

Nosotros fuimos relegados durante un largo período histórico a ser especialistas de 

nosotros mismos. El máximo que Estados Unidos y Europa nos han permitido por 

mucho tiempo era el derecho de hablar sobre América Latina, pero evidentemente el 

pensamiento latinoamericano no entraba en el nivel de la discusión teórica general 

del marxismo. Esto se reforzaba, además, en los años 50, porque los propios 

latinoamericanos asumiendo una perspectiva existencialista, buscaban afirmar su 

originalidad regional y nacional. Esta actitud formaba parte del intento de 

afirmación cultural de las burguesías nacionales. (…) nosotros ya podemos ocupar 

un papel en la elaboración de los propios instrumentos teóricos; (…) nosotros 

podemos superar la condición de ser simplemente aplicadores de instrumentos 

teóricos generados en el exterior. Esta nueva situación expresa no sólo el desarrollo 

intelectual latinoamericano, sino que yo creo que representa, sobre todo, la 

afirmación histórica del proletariado latinoamericano. (…) hay que considerar que la 

posición que ocupamos en el sistema económico internacional nos hace percibir 

de manera mucho más aguda muchos problemas y nos obliga a redefinir una 

serie de cuestiones teóricas importantes. (DOS SANTOS, 2009, pp. 77-78, grifo 

nosso) 

 

Vemos nessa reflexão uma expressão do marxismo como filosofia da práxis, ou seja, o 

princípio da especificidade histórica, sobre o qual refletiu Korsch (1963, p. 24-45), no 

contexto de ascensão dos movimentos de trabalhadores da América Latina nos anos sessenta e 

setenta, no qual se colocavam as condições concretas para a manifestação de um pensamento 
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 Uma questão que remete às divergências entre a Teoria Marxista da Dependência e a Teoria do Sistema-

Mundo. Ver Osorio (No prelo). 
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crítico essencialmente latino-americano e do qual a Teoria Marxista da Dependência foi 

expressão teórica. Assim, Theotonio dos Santos elencava as principais questões trazidas pelo 

Simpósio no CESO: em primeiro lugar, quando começa a transição para o socialismo? 

Considerando o caso do Chile, o economista ponderava: “solo se puede hablar de una 

transición al socialismo desde el momento en que el poder pasa a la clase obrera” (DOS 

SANTOS, 2009, p. 79). Se no Chile os trabalhadores não detinham o poder, refletia Dos 

Santos, se não havia um Estado operário de fato, como caracterizar o período que o país 

vivia? Para responder essa pergunta, Theotonio retomou quatro momentos históricos de 

transição geralmente esquecidos pelos intelectuais: o período entre fevereiro e outubro de 

1917 na Rússia; a conjuntura de 1945 a 1949 na China; 1947 a 1948 na Europa Oriental; e o 

período entre a queda do regime de Fulgencio Batista e a transferência do poder a Fidel 

Castro em Cuba no ano de 1959. O que tinham esses períodos em comum? O fato de que em 

todos eles criaram-se condições para o que Lenin caracterizaria como dualidade de poderes, 

ou seja, o surgimento de um poder operário paralelo a um poder burguês, cuja aparência é a 

de um poder “reformado”. 

Surgia, então, a questão: havia uma situação de dualidade de poderes no Chile de 

Salvador Allende? De acordo com Theotonio dos Santos, havia uma realidade similar, mas 

não idêntica: 

 

primero, porque no se caracterizó todavía en la situación chilena la dualidad de 

poderes. Vimos en las discusiones que hay dos formas de concebir la dualidad de 

poder en el caso chileno: para algunos, ella aparece como resultado del hecho de que 

el gobierno tiene una rama ejecutiva del poder, faltándole ganarse las otras ramas del 

Estado existente; para otros, hay dos poderes que se están gestando, es decir, un 

poder nuevo que se está creando a través de la participación obrera, a través de la 

organización de los campesinos, de la organización de los barrios, etcétera, el cual 

puede convertirse en algún momento, en poder alternativo del Estado burgués. (…) 

hasta ahora no se ha convertido en tal, (…) no ha asumido este carácter, pero 

indudablemente se trata del germen de este poder alternativo. (DOS SANTOS, 2009, 

p. 81) 

 

Portanto, para Theotonio dos Santos, o governo da Unidade Popular havia colocado a 

possibilidade histórica concreta de um verdadeiro poder dos trabalhadores no Chile. No 

entanto, também defendia que o objetivo de um período de transição para o socialismo 

naquele país não seria meramente a destruição do Estado burguês e a criação do Estado 

operário, mas teria implicações mais profundas, uma vez que o Estado regido pelos 

trabalhadores “inicia la destrucción del Estado en si mismo”, um processo que envolveria não 

apenas a construção de novas relações produtivas, mas também novos valores culturais como 

produtos da ação das massas. Sobre isso, colocava o intelectual, era fácil chegar a um acordo 
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geral, mas muito difícil definir a sua realização histórica concreta (DOS SANTOS, 2009, p. 

82). 

Frente a questões que pareciam tão teóricas e afastadas das massas, o que o Chile teria 

a ganhar – ele se perguntava – com tais discussões? Para que serviria um Simpósio sobre 

Transição para o Socialismo no CESO? Para Theotonio, essa era uma pergunta perigosa, uma 

vez que poderia levar a um perigoso pragmatismo. Por outro lado, podia ser uma pergunta 

apropriada se considerasse o processo revolucionário concreto e a necessidade de explicar 

aquele processo. Assim, ele recolocava a pergunta e a respondia: 

 

creo que se han entregado elementos importantes para la comprensión del carácter 

del periodo actual, sobre todo al establecerse que el centro de la preocupación 

revolucionaria tiene que ser la toma del poder. (…) La cuestión clave que aporta el 

proceso chileno actual es la de disponer un gobierno popular en el interior de un 

Estado burgués y de emplear su sistema legal para servir a la transformación 

revolucionaria que deberá destruir ese Estado y esa legalidad para sustituirla por un 

Estado y una legalidad socialista. (…) Quedó bastante claro (…) que la toma del 

poder ocurre a través de la constitución del poder alternativo y no por la conquista 

gradual del poder del Estado existente. Se trata, pues, de la necesidad 

científicamente definida de destruir el viejo Estado anárquico y burocrático y crear 

el nuevo Estado centralizado, planificador y bajo el directo control de las masas. 

(DOS SANTOS, 2009, pp. 84-85) 

 

Mas, afinal, como havia sido possível uma experiência histórica como a da Unidade 

Popular? Que respostas a Teoria Marxista da Dependência tinha para essa pergunta? Em texto 

publicado originalmente na revista Libre, editada em Paris, no ano de 1971, intitulado Chile: 

orígenes y perspectivas de la Unidad Popular, Theotonio fez uma análise da questão 

relacionando a conjuntura internacional com a situação da luta de classes na formação 

econômico-social chilena. Sobre o primeiro ponto, dizia ele que para compreender a origem 

da experiência da Unidade Popular e sua viabilidade histórica era necessário começar por 

quatro questões relacionadas à conjuntura internacional: I) a crise norte-americana e as 

mudanças táticas em sua política externa; II) a divisão das classes dominantes nos Estados 

Unidos e na América Latina quanto à política a se seguir nesses países; III) a mudança na 

composição de forças do movimento popular latino-americano a partir do surgimento do 

campesinato e das populações marginalizadas como forças políticas; IV) a ofensiva do 

movimento de massas latino-americano, com a superação do populismo tradicional e a 

presença de governos militares (limitadamente) progressistas no Peru e na Bolívia (DOS 

SANTOS, 2009, p. 29). 

Sobre a primeira questão, Dos Santos colocava que desde a segunda metade de 1968 

os Estados Unidos passavam pela recessão mais aguda desde 1945, com uma enormidade de 
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gastos bélicos, uma tendência inflacionária crescente, crise internacional do dólar e uma 

maior combatividade de estudantes, proletários, mulheres e intelectuais contra a política 

interna e externa da burguesia estadunidense. A situação internacional era difícil, com a 

derrota dos EUA no Vietnã, a onda revolucionária nos países do dito Terceiro Mundo e na 

Europa, a onda de nacionalismos presente na América Latina, com mobilizações populares 

crescentes, mais um contexto de tensões entre os países que compunham o bloco imperialista. 

Todos esses elementos resultavam numa política externa mais defensiva que ofensiva: 

 

El conjunto de la política norteamericana desde 1968 es esencialmente defensivo y 

tiene como propósito evitar la creación de nuevos focos de enfrentamiento y 

preservar su posición por medio de nuevas alas y nuevas fórmulas políticas. (…) En 

el caso latinoamericano, su preocupación fundamental es no presionar demasiado a 

los gobiernos reformistas para no obligarlos a un enfrentamiento con Estados 

Unidos que los transformaría en una nueva Cuba. (DOS SANTOS, 2009, p. 31) 

 

Quanto à situação das burguesias, o economista identificava, na classe dominante 

estadunidense, um setor mais atrasado com intenções de interiorizar-se e seguir as demandas 

dos pequenos e médios proprietários, oposto a um setor mais avançado, com projeto de 

modernização doméstica e internacional com base no poder das grandes multinacionais. 

Nixon tentara conciliar esses interesses, mas acabou expressando muito mais os interesses do 

primeiro setor. O grande capital internacional, por sua vez, estava tentando uma espécie de 

“socialdemocratização” no sentido de cooptar movimentos populares e governos reformistas 

dos países dependentes sob o pretexto de favorecer o desenvolvimento industrial daqueles 

países baseado no capital estadunidense e europeu ou em alianças com o capitalismo de 

Estado em empresas mistas. Na América Latina, isso fez com que o grande capital por vezes 

aceitasse a nacionalização de certas empresas estadunidenses contanto que as indenizações 

fossem “justas”: isso, é claro, não excluía o apoio a políticas repressivas e a golpes de Estado 

sempre que isso servisse à expansão do investimento de capital estrangeiro sob novas formas. 

No entanto, de acordo com a análise de Theotonio dos Santos, “no significa que no persistan 

conflictos entre el gran capital internacional y ciertas pretensiones subimperialistas y 

estatizantes de los militares brasileños” (2009, p. 32). 

Nesse ponto, Theotonio dos Santos remetia à categoria de “subimperialismo”, 

proposta por Ruy Mauro Marini em sua Economia Política do capitalismo dependente latino-

americano e amplamente debatida no âmbito dos estudos sobre esse fenômeno. No que tange 

a mudança na composição de forças do movimento popular latino-americano, a emergência 

do campesinato influenciado pela Revolução Cubana havia desbancado a pequena-burguesia e 
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as burguesias industriais da liderança dos movimentos populares, colocando-o como grande 

aliado do proletariado em cada país. Diante desse problema, o grande capital internacional 

tentou colocar os líderes reformistas locais no controle político desses movimentos (como 

ocorreu nos governos Eduardo Frei e Betancourt, por exemplo), mas essas tentativas não 

duraram muito tempo, segundo Theotonio devido “al fracaso sistemático de todos los 

gobiernos reformistas latinoamericanos, el último de los cuales era precisamente el de la 

Democracia Cristiana chilena” (2009, p. 33). 

Todos esses fatores, mais uma retomada da ofensiva do movimento de massas a partir 

de 1968 – com a destruição das velhas lideranças populistas-nacionalistas, que deixou um 

vazio teórico que o foquismo não conseguira preencher, e com violentas explosões populares 

que expressavam uma radicalização do proletariado rural e urbano que demandava novas 

formas de organização, como o movimento estudantil, o sindicalismo peronista e os governos 

militares reformistas do Peru e Bolívia -, criaram condições internacionais para uma vitória 

eleitoral da esquerda no Chile. Entretanto, apenas os fatores externos não eram suficientes 

para explicar o fenômeno da Unidade Popular. 

Nisso entrava a análise da luta de classes no Chile – condicionada pela conjuntura 

internacional, e por isso mesmo diferente da realidade do Peru, da Bolívia, do Brasil, etc – e 

das determinações internas da vitória da candidatura socialista. Segundo Theotonio, quatro 

fatores internos à formação econômico-social chilena explicavam a vitória da Unidade 

Popular: I) o fato de que o reformismo democrata-cristão havia sido relativamente coerente 

com seu programa, o que, no entanto não impedira seu fracasso político; II) a profunda 

divisão da classe dominante chilena, que além de inscrever-se no quadro geral de divisão das 

classes dominantes latino-americanas tinha uma longa tradição histórica, e que se mostrou 

mais grave na medida em que era realizada uma parte significativa do programa de Eduardo 

Frei; III) a compreensão por parte das forças que compunham a Unidade Popular de que era 

necessário reformular o programa nacionalista e democrático com o qual havia concorrido às 

eleições de 1964 e torná-lo um programa cujo objetivo final fosse criar as bases para o 

socialismo no Chile, diferenciando-se claramente do reformismo democrata cristão e 

concomitantemente neutralizando as oposições foquistas, em decadência desde a morte de 

Che Guevara; IV) a especificidade da estrutura partidária e institucional chilena, que tornava 

viável uma vitória da esquerda nas urnas (2009, p. 35). 

Vemos, portanto, como era importante para o pensamento dos dependentistas 

marxistas o esforço em estabelecer mediações entre as diferentes instâncias ou níveis de 

abstração na análise de processos reais como a luta de classes na América Latina e no Chile 
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entre os anos sessenta e setenta. Nesse sentido, não bastava para Theotonio elencar elementos 

das relações internacionais para entender por que a Unidade Popular havia vencido a disputa 

eleitoral no Chile. Era preciso adentrar na formação econômico-social dependente chilena e 

buscar as condições históricas concretas que, naquela conjuntura específica, possibilitaram a 

experiência da UP. Pois – e esta é uma particularidade da vertente marxista da Teoria da 

Dependência – a dependência não é meramente um condicionante externo, mas sim 

“condiciona una cierta estructura interna que la redefine en función de las posibilidades 

estructurales de las distintas economías nacionales” (DOS SANTOS, 2011, p. 364). 

Retornaremos a essas questões conceituais no próximo capítulo. 

Também foi importante para Theotonio dos Santos, durante o governo da Unidade 

Popular, analisar a questão da legalidade na luta pelo poder no Chile, a crise do capitalismo 

dependente naquele país e as condições históricas para a ofensiva contrarrevolucionária do 

imperialismo. Em texto da Chile Hoy de agosto de 1972, Defensa de la legalidad contra la 

iniciativa de las masas?, Theotonio discutia a contradição enfrentada pelo governo da UP 

naquele momento, entre a necessidade de abrir passo à iniciativa das massas e à construção do 

poder popular e a tarefa de exercer o poder Executivo, preservando uma ordem vigente que 

era contrária à afirmação do poder popular. “La tarea del gobierno popular que precede al 

futuro Estado socialista es la de resolver creadoramente esta contradicción” (DOS SANTOS, 

2009, p. 111). 

Dos Santos via que o ordenamento jurídico chileno de então era fruto da 

socialdemocracia, cujo projeto prevê a reforma constitucional como ferramenta para uma 

transformação institucional do regime, entretanto nenhum partido socialdemocrata conseguira 

fundar uma nova legalidade socialista. Por quê? A “armadilha fundamental”, escrevia ele, 

 

está en el hecho que el gobierno elegido según la legalidad reformable tiene como 

tarea expresa defender esta misma legalidad hasta que se den las condiciones de su 

transformación total. Una concepción reformista ortodoxa defenderá la tesis de que 

la nueva legalidad tiene que emerger de los órganos actuales de poder previstos 

constitucionalmente. (DOS SANTOS, 2009, p. 112) 

 

Como escapar da arapuca? Seria possível escapar apenas se a legalidade vigente fosse 

usada como instrumento da própria destruição e de criação da legalidade socialista, pois 

 

Una nueva institucionalidad no puede nacer de la cabeza de los juristas de la Unidad 

Popular. Ella tiene que nacer de la libre iniciativa de las masas que van forjando las 

bases de esta nueva sociedad; a los juristas les cabe simplemente expresarla y a los 

órganos legislativos legalizarla. Pero sólo a las masas le es dado el poder de crearla a 
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través de la práctica social y la tarea del gobierno popular es usar su poder para 

estimular y sobre todo legitimizar el nuevo orden en el interior del viejo. 

(…) 

Pero al mismo tiempo que abre paso a un nuevo orden, el Gobierno Popular tiene 

que defender el orden en que se asienta su legitimidad y le da fuerza de ley y poder 

sobre los sectores de la población que no le apoyan políticamente, así como le da 

derecho a utilizar el aparato represivo del Estado burgués para defender su política. 

(DOS SANTOS, 2009, pp. 112-113) 

 

Dessa forma surgia outra “armadilha”: se o Governo Popular usasse a repressão do 

Estado burguês para defender a legalidade in abstracto, estaria fazendo o jogo da 

autoconservação do Estado burguês, pois este representava a única legalidade existente no 

Chile até o momento em que a Unidade Popular havia chegado ao governo, ou seja, a 

legalidade da burguesia. Isso colocava um problema teórico e prático muito sério. Para 

Theotonio dos Santos, o caminho a ser seguido pela UP era utilizar os recursos de intervenção 

econômica criados pela própria burguesia chilena para facilitar o desenvolvimento do país 

com outra intencionalidade – criando uma Área Social na economia e uma política econômica 

redistributiva e intervencionista. Foi o que começou a acontecer no governo de Salvador 

Allende: o campo econômico pôs em marcha transformações revolucionárias, na medida em 

que a economia concentrou a consciência das massas e as necessidades da revolução – porém, 

apontava o autor, mudanças na economia gerariam o questionamento de toda a ordem social, 

o que demandaria um programa claro para todos os outros setores da vida nacional chilena. 

Nesses outros setores é que a marcha seria muito mais lenta (veremos um exemplo disso na 

terceira parte deste capítulo). Nas palavras de Theotonio, 

 

Negar (...) la necesidad de este cambio cualitativo, no entender el carácter 

contradictorio del proceso que se vive y la necesidad de la formación del futuro en el 

presente y de profundizar las contradicciones creando, al mismo tiempo, los aparatos 

e instrumentos para superarlas positivamente, es negar lo esencial del programa de 

la Unidad Popular y su contenido revolucionario. (DOS SANTOS, 2009, p. 115) 

 

O que fazer, porém, quando a crise e a conspiração burguesa batiam à porta? Em 

Bendita crisis!, publicado pela Chile Hoy em outubro do mesmo ano, Dos Santos fez uma 

avaliação da crise política vivida no país, condicionada por uma crise econômica. À época, o 

governo da UP entrava num de seus momentos mais delicados, em que a imprensa dominante 

martelava dia a dia sobre a crise de abastecimento, a insuficiência de divisas e o crescimento 

da inflação. Para Theotonio, esses problemas eram parte de uma crise geral de crescimento 

que estava relacionada ao aumento do consumo de massas e da produção, uma crise “de 

contenido revolucionario que apunta hacia el desarrollo de las fuerzas productivas y no hacia 
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la contención de la oferta; hacia uma reestructuración del sistema productivo y del comercio 

exterior y no hacia um restablecimiento del equilíbrio perdido” (DOS SANTOS, 2009, p. 

128). Do ponto de vista das condições para superá-la, no entanto, a crise era política, pois em 

última instância a única saída para ela era uma transformação socialista do país. 

Theotonio dos Santos defende esse ponto a partir da questão da dependência – e mais 

uma vez a dependência é discutida enquanto um condicionante interno: a dependência é pior 

naquilo que faz no interior das economias dependentes, pois 

 

Se produce (...) una economía basada en el control monopólico de la producción y la 

circulación de mercancías; se integra un sector muy pequeño de trabajadores al 

aparato productivo; se orienta la producción hacia el consumo de lujo de las 

minorías; se deja subutilizada gran parte de la capacidad instalada; se corrompe a los 

sectores dirigentes locales, las élites culturales, políticas y las técnicas, poniéndolas 

al servicio de la explotación nacional e internacional. (DOS SANTOS, 2009, pp. 

131-132) 

 

Nesse sentido, a crise resultava do fato de que o Chile da Unidade Popular contrariara 

os interesses dos grandes grupos econômicos internacionais ao nacionalizar os lucros das 

empresas de cobre e algumas indústrias estrangeiras, o que provocou a queda violenta dos 

preços internacionais de seu principal produto de exportação – em parte devido ao 

apaziguamento da Guerra do Vietnã, em parte pela influência dos grandes grupos capitalistas 

ligados ao setor do cobre -, o aumento da pressão estrangeira sobre o abastecimento das 

empresas de cobre, sobre os compradores, etc., e o refluxo das “ajudas” externas ao Chile. 

Produzia-se, assim, uma crise estrutural que, ao mesmo tempo em que gerava problemas de 

abastecimento, paralisação de investimentos e endividamento, abria as portas para a superação 

da dependência. “Una vieja forma de dominación entra en débâcle causando enormes 

dificultades inmediatas, pero abriendo camino al mismo tiempo al establecimiento de nuevas 

relaciones económicas internacionales y a la reestructuración completa del aparato productivo 

interno” (DOS SANTOS, 2009, p. 131). 

Se a crise tinha um caráter estrutural, as soluções tinham de estar além do que diziam 

os manuais de economia e muito além das políticas econômicas. Era, sim, uma questão de 

mobilização: 

 

El aumento del consumo de las masas crea una presión por una solución positiva de 

la crisis, aumenta la capacidad de movilización, crea una conciencia aguda de las 

debilidades del sistema productivo y de los obstáculos que representa la propiedad 

privada de los medios de producción. Se abre así una situación favorable a una 

amplia movilización de masas en torno de cuestiones concretas de corte nítidamente 

socialista. En resumen: se ponen en tensión todas las fuerzas productivas del país y 
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el capitalismo dependiente salta en pedazos bajo la presión económica y política de 

las masas. Bendita crisis! (DOS SANTOS, 2009, p. 133) 

 

 

Por conseguinte, para o dependentista era a pressão popular das massas exploradas do 

Chile que deveria garantir ao governo da UP as condições políticas necessárias a um novo 

plano de investimentos em curto prazo, à criação de uma Área Social, à planificação 

centralizada da economia, à reorientação dos padrões de consumo e da estrutura agrária, 

enfim, às medidas internas indispensáveis para sair da crise estrutural e romper com a situação 

de dependência. Vemos, aqui, que a Teoria Marxista da Dependência está longe de ser um 

pensamento determinista/mecanicista, uma vez que, como disse Theotonio dos Santos em 

uma de suas obras fundamentais, a dependência não é uma situação definitiva: “se puede 

cambiar, y de hecho se altera, según cambien las estructuras hegemónicas y las mismas 

estructuras dependientes” (2011, p. 363). Em outras palavras, somente a luta dos povos 

explorados dos países subdesenvolvidos pode romper definitivamente com a situação de 

dependência. 

Ora, ao mesmo tempo em que enfrentava uma crise econômica e política, a Unidade 

Popular teve de lidar com uma grande ofensiva contrarrevolucionária da sua classe 

dominante, apoiada pelo imperialismo estadunidense. Na Chile Hoy Theotonio também 

escreveu sobre as condições concretas para essa ofensiva. Em Condicionantes de la estrategia 

imperialista en Chile, publicado em agosto de 1972, ele situava a política externa dos Estados 

Unidos entre finais dos anos sessenta e início dos setenta no contexto da crise econômica 

internacional, que após atacar os países capitalistas com uma dura recessão, começou a 

apresentar gradualmente sinais de recuperação, ainda que com altas taxas de desemprego e de 

inflação e uma ameaça de nova desvalorização do dólar. Na medida em que a situação 

econômica dos Estados Unidos melhorava, o império buscava recuperar as posições perdidas 

nos anos anteriores e, quando possível, aplicar novos golpes – como foi a derrubada do 

governo populista de Juan José Torres na Bolívia, a repressão aos revolucionários no Uruguay 

e o impedimento de posse da frente comunista-democrata-cristã em El Salvador (DOS 

SANTOS, 2009, p. 107). 

No caso do Chile, o legalismo do Exército e o fracasso das primeiras tentativas de 

derrubar o governo inviabilizavam, apenas temporariamente, uma política de tipo golpista. No 

cenário internacional, o caráter progressista do governo peruano, os rumos antibrasileiros da 

economia Argentina e sua liberalização interna com finalidade de sair da crise política, as 

dificuldades internas encontradas pelo governo da Bolívia, o apoio político da 
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socialdemocracia europeia e a ajuda econômica do bloco socialista constituíram um quadro 

geopolítico desfavorável a uma ofensiva declarada contra a Unidade Popular, restando ao 

imperialismo estadunidense o recurso às pressões econômicas e diplomáticas com o objetivo 

de “entregar argumentos a la oposición interna para atacar ‘el descalabro económico del 

gobierno’” (DOS SANTOS, 2009, p. 109). Ainda que houvesse divergências entre setores do 

capital internacional nos Estados Unidos, estava claro para o economista que “el imperialismo 

no tiene otro designio que impedir la revolución en Chile y en cualquier parte del mundo” 

(DOS SANTOS, 2009, p. 110). 

Assim, uma questão de política econômica se tornava uma questão de Economia 

Política – ou, como Theotonio colocaria em Dos años y el programa, da edição de setembro 

do mesmo ano, a classe trabalhadora do Chile tinha de “consolidar y profundizar los avances 

orgánicos de los últimos dias” – a nacionalização das riquezas naturais, dos bancos e do 

comércio anterior, o fim do latifúndio, a toma de empresas para resistir ao boicote patronal, os 

mecanismos populares de controle da produção e abastecimento, etc. – de modo a avançar na 

direção da ruptura com os laços de dependência (2009, p. 142). 

Essas foram algumas das ponderações feitas por Theotonio dos Santos no âmbito da 

Teoria Marxista da Dependência a respeito dos desafios, contradições e perspectivas da 

experiência da Unidade Popular em seus momentos mais decisivos. 

 

2.2. Do concreto aparente ao concreto pensado (II): os escritos de Ruy Mauro Marini 

sobre a transição ao socialismo no Chile 

 

Dentre as inúmeras contribuições de Ruy Mauro Marini ao debate sobre a transição do 

Chile para o socialismo no período em que esteve lá, há um texto seu, anexo ao informe da 

Comissão Política para o Comitê Central do MIR de 10 de agosto de 1972, reproduzido no 

livro El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, publicado no México em 

1976. Em Antecedentes para el estudio del movimiento de masas en el período, Ruy Mauro 

dedica-se a compreender a evolução, estado e tendências do movimento de massas chileno 

sob o governo da Unidade Popular, propondo uma interpretação dialética sobre a dinâmica 

desse movimento e as leis que o regiam durante aquele período. Começa por uma análise das 

greves e do processo de sindicalização, as formas mais clássicas de expressão do movimento 

de massas, de modo a entender o alcance das mudanças nas formas de luta e organização da 

classe trabalhadora chilena sob o governo de esquerda (MARINI, 1976a, pp. 154). 
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É fundamentalmente uma análise em nível da luta de classes na economia nacional 

chilena durante uma conjuntura específica, portanto opera num nível de abstração bastante 

concreto: 

 

(…) si son las clases sociales los grandes agentes del proceso histórico, sin lugar a 

dudas ellas realizan sus tareas históricas mediadas por sus instrumentos políticos y 

orgánicos: su partido de vanguardia, los consejos de trabajadores, el Estado 

proletario. (…) el nivel de análisis en que se desarrolla este trabajo representa un 

momento necesario, pero insuficiente por sí mismo, para determinar las tareas de la 

vanguardia en el período. Estas son condicionadas por el movimiento social del 

proletariado, pero se determinan a partir del conjunto de la correlación de fuerzas 

entre las clases, en la perspectiva de las tareas de poder del proletariado. A la 

vanguardia cabe sintetizar las condiciones en que se encuentra la dominación 

económica, política, ideológica y militar de la burguesía sobre el proletariado. El 

nivel de análisis propuesto (…) si busca huir de la problemática académica sobre el 

‘sindicalismo’, por otra parte no pretende (…) sustituir el lugar de puesto de 

comando que debe siempre estar en la política. (MARINI, 1976a, pp. 154-155) 

 

Na primeira parte do texto, assim, Marini retorna ao início da década de sessenta para 

determinar a evolução do movimento grevista no Chile, comparando a evolução do número de 

greves com o número de trabalhadores paralisados e a média de trabalhadores por greve no 

período. Constata que os anos de 1967-1970 são os anos em que mais aumentam as 

paralisações, refletindo a crise econômica do país que se desdobrou em crise política do 

governo democrata cristão de Eduardo Frei. Nesse contexto, os setores mais ativos nas greves 

não eram aqueles associados à indústria de ponta, mais ligados à Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), responsável por refrear as mobilizações em 1969 para preservar a 

legalidade até as eleições, e sim, principalmente, os setores camponeses. Ruy Mauro também 

propõe uma comparação entre as greves dos camponeses e operários da construção e as dos 

mineiros e trabalhadores da indústria manufatureira, com o objetivo de entender quais foram 

os setores que mais intervieram no processo. Descobre que, em 1968-1969, que coincidem 

com a política de contenção da CUT, cai o número de dias/homem perdidos na mineração 

(57,8%) e na indústria (50,7%), enquanto aumentam os dias/homem perdidos na agricultura 

(48,4%) e no setor da construção civil (19%) – um processo que se deveu ao fato de que a 

ascensão do movimento de massas entre 1967 e 1970 começou pela periferia do movimento 

operário organizado (pelos pobladores, camponeses, estudantes, etc.), em parte como resposta 

à política classista da democracia cristã, em parte porque o eixo das mobilizações transferiu-

se das cidades para o campo, onde ocorreram os conflitos mais significativos (MARINI, 

1976a, p. 155-159). 
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Outro indicador utilizado por Marini para explicar a ascensão do movimento de 

massas nesse período anterior ao governo da Unidade Popular é a variedade de formas de 

manifestação empregadas nas paralisações (ocupações, greves ilegais, etc.). Aponta que, em 

1967-1969, de cada 5 trabalhadores em greve, 4 participaram de greves consideradas ilegais, 

cuja incidência aumentou significativamente em relação à das greves consideradas legais, que 

por sua vez diminuíram – com destaque para as ocupações de fábrica. Só em 1970, o número 

de trabalhadores em greve dobrou e ultrapassou o número de trabalhadores sindicalizados, ao 

mesmo tempo em que 89,2% dos trabalhadores paralisados compunham greves consideradas 

ilegais (MARINI, 1976a, p. 160). O processo de sindicalização é outro fator associado à 

evolução do movimento de massas durante o governo democrata cristão: nesse período, 

segundo o intelectual, o número de sindicalizados aumentou muito e de maneira desigual 

segundo o tipo de sindicato, como reflexo do crescimento desigual das mobilizações segundo 

o setor da população trabalhadora. No que se refere à totalidade da força de trabalho, a taxa de 

sindicalização subiu 57,2% entre 1966 e 1970; quanto aos sindicatos agrícolas, o contingente 

de sindicalizados correspondeu a 51,8% do total de novos sindicalizados; nos sindicatos 

industriais, correspondeu a 10,1%; nos sindicatos profissionais, 39% - demonstrando que os 

trabalhadores agrícolas foram o setor mais ativo nas mobilizações, fator determinante do 

crescimento da sindicalização, embora houvesse fatores importantes que não se manifestavam 

nas estatísticas: trabalhadores do campo que não recorreram à sindicalização legal para se 

mobilizarem, setores da construção civil, cuja instabilidade não permitiu que a sindicalização 

subisse de acordo com o seu grau de mobilização, etc. Nesse sentido, Marini vê nessa 

dinâmica das mobilizações de trabalhadores no Chile sob o governo Eduardo Frei a 

explicação da crise do projeto democrata cristão e os motivos do triunfo eleitoral da UP em 

setembro de 1970 (1976a, pp. 161-164). 

Por tratar-se de um texto político, com a finalidade de orientar a ação da militância do 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Marini utiliza o período do governo Frei como 

ponto de referência para sua análise do movimento de massas durante o governo Salvador 

Allende. Do ponto de vista dessa evolução, divide os primeiros anos do governo da UP em 

três períodos: o 1º semestre de 1971, que correspondeu ao maior número de medidas 

significativas implementadas pelo governo na agricultura, mineração, setor financeiro, 

indústrias e sindicatos, e a uma correlação de forças no âmbito político mais favorável à 

esquerda, que teve condições para ser mais ofensiva; a seguir, o 2º semestre de 1971, que 

começou com as eleições de Valparaíso no mês de Julho e encerrou-se com a Marcha das 

Mulheres em Dezembro, compreendido como uma fase de transição na qual o crescimento da 
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base social do governo mostrou seus limites, e as forças da oposição começaram a se 

recompor em torno de uma nova unidade interna, de modo a retomar a iniciativa política; e o 

1º semestre de 1972, quando a correlação de forças deu sinais de deterioração em detrimento 

do governo, e a oposição de direita assumiu decisivamente a dianteira no cenário político 

(MARINI, 1976a, p. 167). 

O autor reconhece que uma análise mês a mês ou semana a semana teria sido mais 

precisa, no entanto pondera: 

 

A pesar de que Chile no se encuentra en una situación revolucionaria – conforme al 

criterio leninista – está claro que las exigencias que viven las clases – y 

particularmente el movimiento de masas – son extremadamente concentradas. 

Periodos como el actual representan de hecho, bajo una forma concentrada, años y 

años de aprendizaje para las clases en lucha, y revelan en forma descarnada la 

dinámica de cada clase social, sobre todo en un país periférico al sistema 

capitalista, donde el cruce de distintas relaciones productivas provoca una 

gama de diferenciaciones en la estructura de clases y dentro de las mismas 

clases. (MARINI, 1976a, pp. 167-168, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, o que Marini pretende fazer nesse texto é debruçar-se sobre o nível 

mais concreto da luta de classes, o político, de modo a dar um primeiro passo na compreensão 

da dinâmica dos distintos setores que compunham a mobilização de massas no Chile, uma 

formação econômico-social marcada e condicionada por sua integração dependente ao 

sistema mundial capitalista, durante o governo da UP. A respeito disso, ele tira algumas 

conclusões preliminares: a) os setores que mais fizeram greves entre o 1º semestre de 1971 e 

o 1º semestre de 1972 foram, respectivamente, os da mineração, da construção e de serviços; 

b) o setor da mineração, tradicionalmente tido como a vanguarda do movimento operário em 

questão das greves, não teve uma atuação correspondente ao papel que lhe foi historicamente 

atribuído – a alteração no contingente de grevistas nesse setor correspondeu a setores médios 

ou da retaguarda da força de trabalho, os quais se mobilizavam muito rápido em períodos de 

auge das lutas, mas não eram os “carros-chefes” desses períodos de pico; c) o setor da 

construção teve um comportamento típico de um setor socialmente explosivo, porém sem a 

constância dos setores de vanguarda – o número de paralisados cresceu a um ritmo 

impressionante (em 1972, de cada 3 trabalhadores da construção civil, 1 entrou em greve); d) 

o setor de serviços foi o que mais contribuiu para o aumento do número de trabalhadores em 

greve no 1º semestre de 1972, um dado pouco representativo caso se considere a totalidade da 

força de trabalho nos serviços em 1970 – para Marini, era difícil precisar quais teriam sido os 

setores dentro dos serviços que foram responsáveis por esse aumento; possivelmente os 

trabalhadores dos serviços governamentais, médicos e sanitários (1976a, pp. 177-183). 
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Concluindo sua análise sobre a evolução do movimento de massas e a correlação de 

forças no âmbito da luta de classes no Chile de Salvador Allende, Marini considera que o 

conjunto das paralisações e a sua dinâmica naquele período, em comparação com o período 

do mandato de Eduardo Frei, demonstravam uma tendência à generalização dos conflitos 

sociais, os quais, em suas palavras, “se dan mucho más repartidos entre los (...) sectores. Pasa 

ló mismo con la proporción en el número de trabajadores, donde también ocurre una división 

más equitativa, que refleja igualmente una generalización de los conflictos sociales” (1976a, 

p. 184). Outra constatação do dependentista é que a desproporção expressada pelos dados 

sobre sindicalização, em comparação ao número de trabalhadores paralisados no mesmo 

período, demonstrava a relativa estreiteza dos marcos sindicais vigentes no Chile frente ao 

desenvolvimento do movimento de massas entre 1971 e o primeiro semestre de 1972. 

Ou seja, mais uma vez se remontava a uma contradição que também aparece nos 

escritos de Theotonio dos Santos da mesma época, inerente à experiência da Unidade Popular, 

qual seja, a contradição entre o que Peter Winn (2010) chamou de “revolução vinda de baixo” 

(todas as formas de afirmação do poder popular) e a “revolução vinda de cima” (o processo de 

reformas radicais implementadas pelo governo dentro da legalidade vigente com o objetivo de 

viabilizar o socialismo). 

Escolhemos este documento, entre tantos outros do mesmo autor no período, por 

demonstrar a aplicação dos instrumentos gnosiológicos da Teoria Marxista da Dependência a 

uma situação de luta concreta travada numa instância que não a acadêmica – neste caso, uma 

discussão interna do MIR sobre a conjuntura pela qual o Chile passava. Lembrando que, para 

os intelectuais que, assim como os criadores da TMD, dedicaram-se a uma militância orgânica 

nos movimentos de esquerda à época da UP no Chile, essas instâncias nunca estiveram 

isoladas. Como bem disse Marini em sua Memória, “é difícil distinguir o que foi atividade 

acadêmica e o que foi atividade política” (2011, p. 82). 

 

2.3. Do concreto aparente ao concreto pensado (III): as contribuições de Vânia 

Bambirra ao debate sobre a via chilena 

 

Uma questão sem a qual não podemos encerrar este capítulo é a de como os 

intelectuais da TMD interpretaram o lugar da mulher na construção do socialismo no Chile. 

Vânia Bambirra foi uma das poucas expoentes da intelectualidade de esquerda latino-

americana da época a se debruçar sobre o assunto, em parte porque a própria esquerda não 

discutia os problemas das mulheres enquanto uma categoria social específica, em parte porque 
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– e uma coisa está relacionada à outra – toda a sua trajetória política e acadêmica foi sempre 

marcada por um posicionamento claro contra o machismo em todas as instâncias da 

sociedade, ela mesma tendo passado por situações de discriminação de gênero nos meios 

universitário e profissional.
24

 

Em momento posterior de sua vida, exilada no México e trabalhando na Unam, 

conheceu Leonel Brizola e ficou responsável pela elaboração do item sobre a situação da 

mulher no programa do futuro PDT. Em 1985, já reinstalada no Brasil, foi a Havana para o 

encontro da Frente Continental de Mulheres, onde, com a ajuda de Heleieth Saffioti e Beatriz 

Bissio, conduziu uma série de entrevistas com mulheres cubanas revolucionárias.
25

 São 

apenas alguns exemplos do envolvimento direto de Vânia nesse assunto em momentos da 

história das esquerdas na América Latina nos quais essa discussão tinha pouco espaço e, 

quando o tinha, era sob uma ótica ainda muito machista. 

Referente ao exílio chileno, há um artigo de Vânia escrito para a revista Punto Final 

de junho de 1971, intitulado La mujer chilena en la transición al socialismo. O texto circulou 

por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália e outros países, e é um testemunho interessante 

da preocupação da intelectual sobre essa questão durante a conjuntura da Unidade Popular. 

Nesse texto, Bambirra retomava conclusões da Assembleia de Mulheres Comunistas do Chile, 

realizada em maio daquele ano, em plena “batalha da produção”. Considerava corretas a 

maioria das considerações feitas no evento, no entanto apontava que os problemas discutidos, 

do ponto de vista de todos os comunistas, já eram os problemas a serem enfrentados por todo 

o povo chileno. Em seu juízo, isso colocava um problema: se as mulheres representam um 

setor social específico (a existência de uma Assembleia exclusiva para isso o comprova), 

 

por qué no sólo la Asamblea (...) sino en general la izquierda chilena, ha tratado tan 

poco o prácticamente no ha tratado de enfrentar (…) los problemas específicos que 

la mujer tendrá que enfrentar y resolver en la nueva sociedad que se pretende 

construir? (BAMBIRRA, 1971, p. 2) 

 

Ela se colocava, então, a tarefa de definir os problemas das mulheres na futura 

sociedade socialista. Para esse propósito, tece um panorama histórico das lutas das mulheres, 

no qual constata que os movimentos femininos por direitos civis possuíam uma grande 

                                                           
24

 Em uma dessas situações, estava prestando concurso para o Departamento de Sociologia da UnB, no início dos 

anos 1960, quando Darcy Ribeiro lhe propôs reduzir seu salário pela metade, visto que ela e seu então 

companheiro Theotonio dos Santos trabalhariam juntos na instituição e, portanto, iriam “enriquecer às custas da 

Universidade”. Conta Bambirra: “Fiquei indignada e mobilizei tudo, o que podia e o que não podia. (...) O fato é 

que fiquei com o meu salário integral e foi mais um exercício para a agitadora incubada em Minas.” (1991, p. 9). 
25

 O projeto era organizar o conteúdo das entrevistas em forma de livro com introdução de Heleith Saffioti, 

porém parte do material gravado foi perdido, e o trabalho não se completou (BAMBIRRA, 1991, pp. 39-40). 



67 
 

antiguidade, tendo se desenvolvido durante o século XIX, especialmente nos Estados Unidos 

(juntamente com os movimentos negros) e na Inglaterra, intensificando-se e expandindo-se no 

início do século XX, muito graças ao estímulo da II Internacional. No entanto, durante essa 

fase as lutas ainda estavam focadas em questões dentro dos marcos da legalidade burguesa 

(como os movimentos pelo direito ao voto), não colocando em primeiro plano a situação de 

opressão da mulher, cuja origem está associada ao nascimento das sociedades de classe e 

cujas formas variaram historicamente. Apenas a partir dos anos 1960, escrevia Bambirra, nos 

países do capitalismo central, começou a se questionar as bases socioeconômicas da 

exploração da mulher, ou seja, o próprio sistema de dominação do capital. Naquele momento, 

ainda que levantando questões específicas, a luta das mulheres tendia a “converger y a 

unificar con la de todos los sectores y clases oprimidas, como la de los negros 

norteamericanos” (BAMBIRRA, 1971, p. 3). 

A partir da questão das bases socioeconômicas da exploração da mulher, Vânia resgata 

o pensamento de Margaret Benston, autora de Economía Política para la Liberación de la 

Mujer, texto da Monthy Review, para colocar que as mulheres enquanto grupo têm uma 

relação distinta com os meios sociais de produção da dos homens. Num sistema baseado na 

produção de mercadorias e no dinheiro, a mulher, estando basicamente alijada da produção de 

mercadorias e confinada ao trabalho doméstico, realiza um trabalho que não tem “valor”, e 

portanto a sua dependência financeira do homem na família nuclear se desdobra em 

dependência emocional e psicológica. “De hecho, la família es una institución harto funcional 

para el sistema capitalista” (BAMBIRRA, 1971, p. 3). Citando a mesma autora, a economista 

também coloca que as mulheres funcionam como exército de reserva: quando a força de 

trabalho é escassa, engrossam as fileiras operárias; quando é abundante, volta o “culto ao lar”. 

Assim, a igualdade de acesso a empregos fora de casa não bastaria, em si mesma, para 

emancipar a mulher – não enquanto o trabalho doméstico continuar sendo matéria de 

responsabilidade privada da mulher, fora da esfera pública, submetendo-a a uma dupla carga 

de trabalho. A conclusão “única” de uma Economia Política da condição da mulher é que a 

sociedade precisa tomar responsabilidades quanto ao cuidado dos filhos, e a toda a gama de 

trabalhos que envolvem a manutenção do lar. Somente assim desapareceria a base material da 

discriminação de gênero. 

Ora, Vânia assinala que essa análise é válida para os países capitalistas desenvolvidos, 

e em certa medida também para os dependentes, mas existem particularidades quanto a estes 

últimos, pois as mulheres de classes média e alta geralmente aliviam ou suprimem a dupla 
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jornada explorando a força de trabalho das empregadas domésticas, o que é possível graças à 

abundância dessa mão de obra. De qualquer maneira, 

 

esta transferencia de la explotación de la mujer hacia las clases más desposeídas (…) 

sólo puede ser eliminada a través de la eliminación estructural de las condiciones 

generales de la dominación de la mujer, o sea, a través de la construcción de una 

nueva sociedad, o que supone la destrucción del sistema capitalista (BAMBIRRA, 

1971, p. 4) 

 

Porém, continuava Vânia, embora o conteúdo econômico das lutas pela libertação 

feminina seja fundamentalmente o mesmo que nos países centrais, nos países dependentes 

essas lutas devem adquirir um conteúdo político diferente: no momento em que escrevia o 

artigo, as lutas operárias dos EUA, Canadá e outros países estavam em refluxo, o que fez com 

que proliferassem lutas “por setor” que questionavam o sistema em seu conjunto, mas 

partindo de questões específicas (as mulheres, os negros...). Bambirra defende que, pelo fato 

de nos países dependentes não ter se processado esse refluxo, e sim uma maior radicalização 

dos movimentos, não faria sentido travar lutas setoriais descoladas do contexto geral da luta 

das classes oprimidas. Nesse sentido, ela concordava com as comunistas da Assembleia, 

porém considerava, justamente por esses motivos, que era importante nomear os problemas 

das mulheres enquanto mulheres, especialmente as operárias, camponesas e pequeno-

burguesas. 

Qual era, então, a situação das mulheres no Chile? Bambirra parte do pressuposto de 

que o Chile não estava construindo o socialismo, e sim assentando as bases para a sua 

construção. A partir desse princípio, propõe algumas hipóteses sobre um tema ainda ignorado 

pela esquerda revolucionária. Admite que no Chile havia uma certa legalidade jurídica que 

possibilitava às mulheres uma relativa autonomia que não era verificada em outros países (por 

exemplo, toda uma estrutura de creches e lavanderias públicas), perdendo nesse aspecto 

somente para Cuba. Essa autonomia relativa também se verificaria no plano das relações 

interpessoais, com a mulher chilena sendo vista como mais ativa em relação aos homens. 

Todavia, a mulher chilena continuava ocupando um lugar inferior aos homens, tanto na 

política representativa e no Estado (como esposas, filhas ou sobrinhas de homens com 

autoridade) como no movimento estudantil, partidos políticos e sindicatos (como “figura 

decorativa” e/ou alijada das posições importantes). Vânia se pergunta onde estavam as 

cientistas, as letradas, as artistas – embora reconheça uma certa penetração feminina neste 

último meio. Essa posição subalterna da mulher nos diversos meios sociais do Chile, Vânia 

enxerga como própria da sua condição de objeto na sociedade capitalista. 
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Su condición de objeto permea todos los níveles sociales y, aunque de forma 

jerarquizada – con más o menos acento en su condición de objeto -, ésta está 

presente en todos los ‘tipos’ de mujer, que cubren una extensa variedad de matices, 

(…) desde la prostituta, la semi-prostituta, la dueña de casa, hasta la mujer 

‘independiente’ (BAMBIRRA, 1971, p. 5) 

 

Assim como fez em O capitalismo dependente latino-americano, com sua tipologia 

das economias latino-americanas dependentes, Bambirra especifica quais são os “tipos” de 

mulher produzidos pela objetificação feminina na sociedade chilena: 

 

La prostituta es fundamentalmente la mujer de origen obrera o campesina, o de 

clase media baja, que por necesidad de supervivência tiene que venderse; La semi-

prostituta, que es fundamentalmente la mujer de clase media baja, en muchos casos 

también de origen de familia obrera, que tiene una profesión, pero que tiene que 

complementar sus ingresos, o tiene que mantener su puesto y, esto implica (…) tener 

que aceptar fatalmente relaciones sexuales con el jefe o el patrón. 

(…) 

La dueña de casa es la mujer cuyo servicio doméstico no acarrea ninguna 

remuneración. Cuando trabaja fuera de casa desempeña la doble función de 

empleada doméstica y de complementación del presupuesto familiar. Su punto de 

referencia emocional es, por regla general, el marido (y/o los hijos) y sus 

posibilidades de realización humana en el sentido social más amplio son siempre 

limitadas por las ‘tareas del jogar’. 

(…) 

Finalmente, la mujer ‘independiente’ es la que con familia o sin familia no está 

subyugada a la condición de dueña de casa; tiene independencia económica y es 

capaz de decidir por sí misma sobre su actuación en los diversos niveles sociales en 

los cuales participa. Pero, de cualquier forma, no logra rehuir su situación de objeto, 

por cuanto su independencia es relativa en la medida en que no pueda dejar de ser 

considerada como el ser débil, cuya posibilidad de afirmación en cualquier sector en 

que esté en una sociedad fundamentalmente ‘machista’, es limitada por ser del ‘sexo 

débil’. (…) La mujer ‘independiente’ cuando tiene hijos, sólo puede serlo a través de 

la explotación de otra mujer, o sea, de la empleada doméstica. La opresión de otra, 

paga el precio de la conquista de esta ‘libertad’. (BAMBIRRA, 1971, pp. 5-6, grifo 

nosso) 

 

Diante desse quadro social, Bambirra vê o conteúdo geral da consigna de Che Guevara 

do “homem novo” como a libertação do gênero humano das suas limitações mais agudas nos 

níveis material e moral dadas pelo capitalismo: um homem novo numa sociedade nova. 

Todavia, como produto da luta de classes, o “homem novo” requer uma série de mediações 

táticas que concretizem certos avanços mais imediatos. Em outras palavras, não bastava, para 

Vânia, saber quem são os inimigos e identificar seus mecanismos de controle econômico, 

político e ideológico, ainda mais para ganhar a adesão de jovens e mulheres: era preciso 

propor novas relações, pois os mecanismos de dominação do capitalismo permeiam todos os 

níveis sociais, desde os valores e a família até a arte e formas culturais mais amplas. Uma vez 

que a crise se agravava, isso se manifestava até mesmo nessas esferas, gerando reações (como 
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o movimento hippie) que, embora efêmeras e imediatamente incorporadas pelo valor de troca 

(como na moda), constituíam formas de questionamento dos valores culturais e sociais. 

Embora a crise fosse mais profunda no centro, para Vânia Bambirra a situação de 

dependência inevitavelmente faria com que isso repercutisse e se desenvolvesse na América 

Latina também. 

Nesse sentido, a intelectual conclama a esquerda a ser propositiva com relação à 

cultura, de modo que as transformações nas relações produtivas sejam acompanhadas por 

mudanças igualmente relevantes nas relações sociais em geral – umas não sendo produto 

mecânico das outras: 

 

siempre es inevitable que, en cualquier proceso revolucionario, coexistan 

transformaciones profundas en el nível económico con características sumamente 

viejas y reaccionarias en las formas más preliminares de convivencia social, como 

por ejemplo la mantención por un cierto período de la condición de objeto de la 

mujer. (BAMBIRRA, 1971, p. 8) 

 

Assim, ela concluía, sobre o Chile, dizendo que num país onde não houve uma 

revolução social e, sim, um processo de mudanças dentro da legalidade burguesa, a tendência 

à perpetuação de instituições e valores reacionários era muito forte e só poderia ser 

contrarrestada na medida em que isso fosse objeto de preocupação e centro de atuação da 

esquerda revolucionária. Sem ter (e nem pretender ter) todas as respostas, seu texto abria a 

discussão numa conjuntura em que as contradições sociais e políticas do Chile estavam em 

ebulição e os trabalhadores do país tinham nas mãos as possibilidades concretas de 

transformar todo o sistema econômico baseado na superexploração e na dependência, 

inclusive no aspecto da opressão e dominação de gênero. 

As lutas seguiriam, e Bambirra retornaria a essa questão em artigo da mesma revista 

publicado em fevereiro de 1972 – Liberación de la mujer y lucha de clases. Neste caso, se 

tratava da síntese de uma palestra proferida a convite da Federação de Estudantes da 

Universidade de Concepción em outubro do ano anterior. Não sendo uma especialista no 

assunto, a parca preocupação da esquerda em divulgar e aprofundar a questão levou-a a 

escrever mais uma vez para a revista. Inicialmente, ela sintetiza as questões de Economia 

Política da condição feminina apresentadas no primeiro texto : o capitalismo libertou a mulher 

do feudalismo, mas submeteu-a a novas formas de dominação. Segundo Vânia, foi justamente 

pela impossibilidade das burguesias de se colocarem como “emancipadoras” da mulher que o 

tema ganhou tanto espaço nos EUA, Europa e – pouco a pouco – no Chile e outros países 

dependentes. Se, por um lado, a esquerda só se dava conta da gravidade da questão no 
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momento em que saíam as ruas as “marchas de las cacerolas” (os panelaços de mulheres da 

classe média contra o governo popular), a direita (a burguesia) também se preocupava em 

expressar sua posição sobre o assunto (BAMBIRRA, 1972, p. 10). 

Nesse sentido, Vânia se dispõe a analisar um editorial do jornal conservador El 

Mercurio intitulado Liberación de la Mujer, de modo a ver que concepção a burguesia chilena 

tinha dessa questão. Inicialmente, o editorial dizia que aquela época (os anos 1970) passaria à 

história como a época da libertação da mulher; que a mulher estava superando o homem em 

muitos domínios; e que, cada vez mais, a mulher chilena necessitava novos saberes para dar 

conta da “dupla missão” de reger o lar e trabalhar fora, saberes que envolveriam o orçamento 

doméstico, maquiagem, uso de eletrodomésticos, casacos de peles, etc.. Bambirra critica 

duramente o que considerava uma visão cínica e retrógrada sobre a emancipação feminina: 

 

Sería burdo pretender que las mujeres obreras, campesinas, de las clases medias 

asalariadas, que componen la gran mayoría, fueran a adquirir mayores 

conocimientos económicos y financieros con el objetivo de controlar su restricto 

presupuesto doméstico y sus cuentas bancarias inexistentes! El problema del 

presupuesto doméstico de las clases explotadas no es del ‘imprevisible’ y de lo 

‘imprevisto’ sino de su estrechez, producto del sistema de explotación de la 

plusvalía, que hace que éste sea insuficiente. (BAMBIRRA, 1972, p. 11) 

 

Não obstante, o editorial se propunha a função de ser a nova “imprensa feminina” do 

Chile, e para Vânia estava claro que, embora as suas matérias se destinassem à problemática 

da mulher burguesa ou pequeno-burguesa, o material também chegava às mulheres da classe 

operária, cumprindo a função de “alienarlas de su verdadero mundo que es el mundo de su 

clase. Cumple la función de imponer a ellas los valores de las clases dominantes, de hacer que 

ellas aspiren como ideal de vida al ideal burgués” (BAMBIRRA, 1972, p. 12). E, para a 

economista, era triste observar “que esta prensa es admirada también por los sectores 

femeninos que tienen un mayor acceso a la cultura, como por ejemplo el caso de 

universitarias, que por lo general, (…) ni siquiera llegan a tener una actitud crítica” (1972, p. 

12). Se a “imprensa feminina” era arma de dominação ideológica da burguesía chilena, onde 

estava a alternativa de esquerda? É a partir dessa questão que Bambirra busca as tarefas do 

movimento revolucionário no que tange a libertação da mulher no Chile. 

Na concepção marxista – ela recorda -, somente a industrialização do trabalho 

doméstico pode emancipar verdadeiramente as mulheres. Isso só é possível completamente no 

comunismo (que pressupõe uma economia altamente planificada, uma nova orientação na 

produção e distribuição, e uma revolução urbanística e arquitetônica na qual se valorizem 

mais os espaços de lazer, convívio e atividades culturais nos conjuntos habitacionais, de modo 



72 
 

que as atividades domésticas recebam uma atenção antes social que familiar). Ora, devido ao 

fato de que no Chile ainda não se tinha um sistema socialista, muito menos o comunismo, a 

autora trata de colocar metas concretas de curto e médio prazo para o governo da Unidade 

Popular. Eram fundamentalmente duas metas: 

 

1º La abolición inmediata de todas las leyes que son opresivas para la mujer. 

(…) Se trata, pues, de exigir la plena igualdad jurídica y de lograr la legalización 

plena de una serie de derechos, como por ejemplo, entre otros, el del aborto, 

divorcio (que incluso interesa también al hombre), etc. Tales derechos, por demás, 

ya han sido logrados en muchos países capitalistas. 

(…) 

2º Que se empiece a implementar de forma efectiva una serie de medidas, tales 

como la creación de una amplia red de servicios públicos, las guarderías 

infantiles, escuelas con seminternados, lavanderías, restaurantes colectivos, etc. 

Estos son los pasos iniciales para que la responsabilidad en el servicio doméstico y 

con el cuidado de los niños vaya pasando a ser sobre todo una responsabilidad social 

y sólo secundariamente de la familia y de la mujer. (BAMBIRRA, 1972, p. 13, grifo 

nosso) 

 

Tendo em vista essas tarefas mais imediatas, Bambirra ainda elenca dois problemas a 

serem enfrentados pela Unidade Popular: a existência de empregadas domésticas e a 

prostituição de mulheres. Para essas questões sugere também medidas de curto e médio prazo: 

 

[Quanto às empregadas domésticas] la meta (...) a mediano plazo debería ser tratar 

de eliminar esta ocupación tipicamente servil. Pero la condición para que eso 

termine es primero la creación de condiciones para que este contingente laboral 

pueda ser incorprado en las esferas de la vida productiva; y segundo la creación de 

condiciones para que este tipo de trabajo se torne innecesario (…). 

Sin embargo, mientras exista se puede de inmediato reglamentar de la forma más 

completa posible este tipo de trabajo, a fin de garantizar que su jornada de trabajo, 

su sueldo, etc., sean efectivamente cumplidos de forma a aliviar una situación 

increíblemente explotadora. 

[Quanto às prostitutas] la eliminación de la necesidad económica que hace que 

exista la oferta de prostitutas, y una transformación de los valores culturales, que 

haga que termine con su demanda. 

Sin embargo, de inmediato se debe por lo menos buscar hacer efectiva una 

reglamentación que proteja este tipo de mujer mientras él exista. (BAMBIRRA, 

1972, pp. 14-15) 

 

Concluindo a discussão, Bambirra (1972, p. 15) coloca que, se as mulheres em geral 

vivem uma situação de inferioridade, seus problemas estão diretamente relacionados com a 

situação da classe à qual elas pertencem, e que, embora os problemas sejam muito mais 

agudos para as mulheres proletárias, não se pode perder de vista a importância que tinham no 

Chile as mulheres pequeno-burguesas. Para a intelectual, a pequena-burguesia tinha que ser 

incluída no movimento revolucionário sempre que este levantasse reivindicações a favor da 
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mulher. E defende, por fim, o caráter socialista e revolucionário da luta das mulheres, que não 

se tratava de um processo isolado da luta de classes: 

 

[Se trata] de una lucha de todos los explotados para liberar también a las mujeres. 

Esta es la forma correcta que debe asumir esta lucha y, por tanto, ella tiene que ser 

trabada por todos los revolucionarios, hombres y mujeres, aunque inicialmente cabe 

a éstas impulsarla con mayor dinamismo. 

(…) 

Los revolucionarios no se pueden olvidar de esta realidad: las mujeres obreras y 

trabajadoras tienen un doble motivo para ser revolucionarias, pues además de la 

explotación de clases están sometidas a la explotación en cuanto mujeres. 

(BAMBIRRA, 1972, p. 15) 

 

À luz dessas colocações, fica evidente o caráter dialético da reflexão de Vânia 

Bambirra sobre as mulheres e a luta pelo socialismo no Chile. Seus dois escritos, antes que 

responderem definitivamente aos desafios então colocados, cumpriram a função de abrir uma 

discussão que ela e uma parte da esquerda viam como profundamente necessária para o 

sucesso do projeto da Unidade Popular. Como ela escreveu, “Hay que romper definitivamente 

los perjuicios que existen aún entre amplios sectores de la militancia política de izquierda 

sobre el tema”, e também “mostrarles que el mantenimiento de una actitud machista y que 

lleva a ridiculizar y a rechazar el enfrentamiento de los problemas de las mujeres, es 

objetivamente una actitud de defensa de los valores burgueses y contrarrevolucionarios” 

(1972, p. 15). 
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3. O nascedouro da Teoria Marxista da Dependência: o Centro de Estudos 

Socioeconômicos da Universidade do Chile (1966-1973) 

 

Em junho de 1967, constituiu-se no CESO a primeira equipe de pesquisa sobre 

relações de dependência na América Latina, coordenada por Theotonio dos Santos, que, como 

já vimos, havia sido contratado pela instituição um ano antes por meio da ajuda de seu diretor, 

Eduardo Hamuy. De acordo com Cárdenas Castro, o primeiro Boletim interno do CESO, 

datado de outubro de 1967, reproduzia o esboço de um plano de trabalho a ser executado pela 

equipe recém-formada; essa e outras evidências lhe permitiram demonstrar que as análises 

marxistas sobre a dependência começaram no Centro de Estudos sob a batuta do intelectual 

brasileiro (2011, p. 311). É provável que o esboço citado pelo pesquisador seja o mesmo 

documento de trabalho a que tivemos acesso, intitulado Esquema de Investigación sobre 

Relaciones de Dependencia en América Latina (Bosquejo Informativo), que circulou no 

CESO em 1967. 

No documento de trabalho estão explicitados o marco teórico-metodológico que 

orientava o projeto, suas principais linhas de pesquisa e as respectivas tarefas atribuídas a 

cada um dos integrantes da equipe – além de Theotonio dos Santos (pesquisador chefe), Vânia 

Bambirra e Orlando Caputo (pesquisadores), Sergio Ramos, Roberto Pizarro e José Martínez 

(auxiliares de pesquisa). Neste capítulo, apreenderemos o que este documento nos diz sobre a 

sistematização da Teoria Marxista da Dependência e como isso se relaciona com uma análise 

do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile enquanto espaço ou 

estrutura de sociabilidade na qual atuaram os seus intelectuais fundadores. Apesar de o 

documento referir-se a um momento no qual Ruy Mauro Marini ainda não estava trabalhando 

no Chile, não esqueceremos sua contribuição para com esse trabalho criador. 

 

3.1. A primeira equipe de pesquisa sobre relações de dependência na América Latina 

 

O plano de trabalho dos dependentistas se estrutura em três partes: a primeira – 

Algunas consideraciones generales – contém comentários sobre o objeto da pesquisa, o valor 

teórico-metodológico do conceito de dependência, as expectativas e o fracasso da teoria 

desenvolvimentista; a segunda parte – Programa de trabajo – apresenta uma relação das 

etapas preliminares do projeto (compreendendo os seminários internos, os relatórios e 

informes, já realizados ou por realizar), além dos temas e linhas de pesquisa delineadas; a 
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terceira parte – Esquemas de Investigación – faz um detalhamento das linhas de pesquisa de 

acordo com a divisão de tarefas interna da equipe. 

Na primeira parte do documento, os autores colocam como algo necessário para 

enfrentar o fenômeno da dependência um enorme rigor teórico-metodológico. Em suas 

palavras, era necessário “superar los conceptos y los modelos de interpretación del proceso de 

desarrollo en América Latina” (DOS SANTOS et al, 1967, p. 1). Ao falar dos “conceitos e 

modelos de interpretação” vigentes sobre o desenvolvimento latino-americano, o texto referia-

se, principalmente, às teorias desenvolvimentistas capitaneadas pela Cepal. De acordo com os 

pesquisadores, o modelo de desenvolvimento então predominante na América Latina 

apontava para a superação do subdesenvolvimento através da industrialização baseada no 

modelo de substituição de importações. 

 

Se esperaba que la industrialización posibilitara la transferencia de los centros de 

decisión desde el exterior (…) hacia el interior de nuestras economías (…) que el 

desarrollo industrial provocara una redistribución del ingreso y una participación de 

la población en la sociedad de consumo de masas; (…) elevación del nivel cultural 

de las masas y un desarrollo político consecuente, (…) un proceso de 

democratización política. (DOS SANTOS et al, 1967, p. 1) 

 

 

Esse objetivo, no entanto, não foi alcançado. O documento enumera as três razões 

históricas para o fracasso do desenvolvimentismo: 

 

1º) la sustitución de importaciones no ha eliminado la dependencia del exterior por 

dos motivos: a. continua la dependencia de la importación de insumos esenciales al 

funcionamiento del sector más dinámico de la economía; b. los capitales que 

realizaron el desarrollo (…) son fundamentalmente extranjeros, concentrados y 

monopólicos, [lo que] limita la posibilidad de la empresa privada nacional; 2º) el 

proceso de industrialización basado en la importación de tecnología de baja 

utilización de mano de obra no ha permitido absorber la mano de obra liberada del 

sector rural y al crecimiento demográfico. (…) aumento constante de las poblaciones 

marginales, urbanas y rurales, del subempleo o del desempleo disfrazado; 3º) (…) ha 

aumentado, por una parte, la tendencia a los golpes de estado y a los gobiernos 

fuertes y, por otra, [se] ha creado una radicalización de los métodos de luchas 

populares. (DOS SANTOS et al, 1967, p. 1) 

 

Nesse sentido, o projeto se situa e se justifica num contexto histórico de revisão do 

modelo teórico desenvolvimentista que marcara o pensamento latino-americano na década de 

sessenta e que havia levado a uma extensa produção científica sobre a dependência, 

defendendo, a seguir, a necessidade de se pensar o fenômeno como algo mais que um 

condicionante externo: 
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Se trata de analizar la dependencia no sólo como un factor externo que limita el 

desarrollo económico, sino como algo que conforma un cierto tipo de estructuras 

sociales cuya legalidad o dinamismo está dado por la condición de dependiente. Al 

definir la dependencia como el modo de funcionamiento de nuestras sociedades, se 

ha situado este concepto como concepto explicativo fundamental de la condición de 

subdesarrollo. (DOS SANTOS et al, 1967, p. 2) 

 

Assim, estamos diante já de um elemento diferenciador da abordagem marxista da 

dependência em relação ao pensamento desenvolvimentista: a dependência não é apenas um 

condicionante externo às economias periféricas. Porém, ainda não se tinha a definição mais 

precisa de dependência formulada por Marini em Dialética da dependência (1973), quando os 

estudos já se encontravam num nível mais avançado. A isso retornaremos no próximo 

subcapítulo. 

Na segunda parte do texto, são apresentadas as metas preliminares do projeto. 

Primeiramente, um seminário de discussão metodológica e teórica sobre as principais teorias 

do imperialismo e da dependência, cuja primeira parte deveria ser concluída entre junho e 

dezembro de 1967 (DOS SANTOS et al, 1967, p. 2). A síntese das reuniões do seminário 

seria então publicada em Imperialismo y dependencia – Resúmenes y discusión de las 

principales teorias, previsto para ser editado no CESO até o ano seguinte. A segunda 

atividade preliminar do projeto era um seminário permanente de discussão metodológica e 

teórica com os principais autores de trabalhos relacionados com a dependência (DOS 

SANTOS et al, 1967, p. 2). Nele estiveram presentes André Günder Frank, Sergio Bagú, 

Aníbal Quijano, Osvaldo Sunkel, Pedro F. Paz, Marcus Kaplan, Eduardo Hamuy, Tomás 

Vasconi e Pierre Vilar. Em terceiro lugar, a elaboração de um texto por Theotonio dos Santos 

resumindo as discussões metodológicas e teóricas sobre a dependência, intitulado La crisis de 

la teoria del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina, a ser publicado 

também posteriormente. 

Estava prevista ainda a publicação de uma bibliografia geral sobre o tema da 

dependência, além da realização da segunda parte do seminário sobre as teorias do 

imperialismo e da dependência (seguida de um segundo livro coletivo), e uma série de 

relatórios preliminares para cada linha de pesquisa, a serem entregues até dezembro de 1968 

(DOS SANTOS et al, 1967, p. 2-3). A seguir, apresentam-se os temas e linhas de pesquisa 

que constituíam o projeto. Eram dois temas principais: “La crisis de la teoria del desarrollo y 

las relaciones de dependencia” e “La evolución histórica de la dependencia”, a cargo da 

coordenação geral de Theotonio dos Santos. As linhas de pesquisa eram três: 1) “El Proceso 

de Integración Mundial y América Latina” (sob a responsabilidade de Theotonio dos Santos e 
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Sergio Ramos); 2) “Las Relaciones de Dependencia y el Movimiento de Capitales en América 

Latina” (sob a batuta de Orlando Caputo e Roberto Pizarro); 3) “Las Estructuras Dependientes 

en la Fase de Integración Mundial” (a ser realizada por Vânia Bambirra e José Martínez). 

Cada uma dessas linhas de trabalho funcionava como um subprojeto dentro de um grande 

projeto de pesquisa (DOS SANTOS et al, 1967, p. 3). 

Na terceira e última parte do documento são especificados os objetivos, metodologia e 

resultados preliminares de cada uma das linhas de trabalho. Vejamos com mais detalhes 

aonde cada uma dessas atividades pretendia chegar. A primeira pesquisa (“El Proceso de 

Integración...”) seria desenvolvida por Theotonio dos Santos com o apoio do então auxiliar de 

pesquisa Sergio Ramos. Ramos tinha 31 anos de idade e era licenciado em Química Industrial 

pela Universidade Técnica do Estado. Posteriormente obteria o título de Engenheiro 

Comercial pela Universidade do Chile, e a partir de Maio de 1970 tornar-se-ia professor do 

Instituto de Ciências Sociais e Desenvolvimento da Universidade Católica de Valparaíso, 

além de pesquisador oficial do CESO. Após o início do governo da UP, Ramos integraria o 

Comitê Executivo da Oficina de Planificação (ODEPLAN) até dezembro de 1971, quando 

assumiria a gerência técnica da Distribuidora Nacional (DINAC). Em 1968, ainda estudante, 

candidatou-se à presidência da Federação de Estudantes da Universidade do Chile (FECH) 

representando as Juventudes Comunistas (CÁRDENAS CASTRO, 2011, p. 187). 

Esse primeiro trabalho previsto no projeto tinha como objetivo “definir el proceso de 

integración mundial del sistema capitalista a partir de la post-guerra con especial énfasis en el 

papel de América Latina” (DOS SANTOS et al, 1967, p. 3). Sua parte metodológica estava 

dividida em quatro grandes pontos: 

 

2.1. La dependencia debe ser analizada como una condición que da los marcos de 

desarrollo posible de las sociedades (…) dependientes. 

2.2. (…) la dependencia conforma los caracteres generales de la estructura interna de 

estos países cuyos rasgos concretos (…) van a ser dados (…) por la confluencia de 

la situación de dependencia externa con los factores internos (…). 

2.3. (…) tenemos (…) que estudiar el contexto internacional en que se da la 

dependencia y las estructuras dependientes resultantes de la combinación entre estas 

condiciones mundiales y los factores internos. 

2.4. Nuestra parte en el conjunto de la investigación corresponde a estas condiciones 

internacionales. (DOS SANTOS et al, 1967, p. 4) 

 

Tendo como foco, portanto, as condições internacionais da situação de dependência 

dos países latino-americanos, Theotonio e Ramos elencam uma série de fatores históricos 

resultantes do processo de integração do sistema capitalista mundial a partir dos quais 

haveriam de desenvolver seus estudos. São eles, resumidamente: 
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4.1. Europa y Japón se expanden bajo control directo y penetración del capital 

norteamericano. A largo plazo (…) se reconvierten en potencias en una situación de 

integración mundial del sistema. (…) 

4.2. Contra la integración bajo hegemonía de EE.UU. se oponen las integraciones 

regionales (…) que fortalecen los poderes nacionales en un contexto de integración 

regional. (…) 

4.3. La crisis de liquidez internacional es resuelta provisoriamente por la 

centralización financiera a nivel internacional (B.M., F.M.I., BID, AID, etc.). 

4.4. Se profundiza la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados. 

4.5. La economía latinoamericana en este proceso: 

a) La pérdida de los términos de intercambio. 

b) El capital extranjero. 

c) La ayuda internacional. 

d) El déficit creciente. (DOS SANTOS et al, 1967, pp. 3-4, grifo nosso) 

 

Dentro desse plano de trabalho, caberia a Sergio Ramos a realização de um estudo de 

caso sobre a política econômica dos Estados Unidos na América Latina a partir de uma 

análise da economia do Chile. Nessa pesquisa, Ramos estudaria os interesses da grande 

empresa como unificadores dos interesses nacionais, além da importância do setor externo 

para a economia estadunidense; a importância econômica da América Latina para os EUA; os 

conglomerados e multinacionais enquanto novos agentes das relações econômicas 

internacionais. Entre outras questões, faria ainda uma história das relações entre Estados 

Unidos e a América Latina desde as independências até o governo Eisenhower, além de 

estudar o problema do subimperialismo no contexto da integração regional e mundial do 

sistema capitalista (DOS SANTOS et al, 1967, pp. 6-7). 

A segunda linha de pesquisa, chamada “Las Relaciones de Dependencia y el 

Movimiento de Capitales en América Latina”, seria capitaneada pelo jovem Orlando Caputo e 

acompanhada pelo também iniciante Roberto Pizarro. Caputo começara a trabalhar no CESO 

em 1965 como ajudante de pesquisa, colaborando com Eduardo Hamuy em pesquisas 

eleitorais, ao mesmo tempo em que estudava na Escola de Economia da Faculdade de 

Ciências Econômicas da Universidade do Chile, e atuaria efetivamente no Centro de Estudos 

até 1970, quando ocuparia um cargo no Comitê Executivo da estatal Corporação Nacional do 

Cobre (CODELCO), a pedido do próprio Salvador Allende, chegando a Gerente Geral em 

1972. Relata ter se incorporado à equipe da dependência devido a seu interesse em fazer uma 

pesquisa que “sirviera (...) a la lucha ideológica del pueblo chileno”, e que as reuniões com 

Theotonio dos Santos impressionavam pela formação teórica e visão totalizante do intelectual 

(CAPUTO, 2009 apud CÁRDENAS CASTRO, 2011, pp. 118-119). Pizarro, por sua vez, 

como membro de uma leva mais jovem de intelectuais, chegou à Direção do CESO depois 

que a instituição passou pela renovação pós-vitória eleitoral da Unidade Popular e foi o único 
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pesquisador chileno que permaneceu na equipe uma vez iniciado o novo governo 

(CÁRDENAS CASTRO, 2011, p. 125). 

O objetivo da pesquisa de Caputo e Pizarro seria “mostrar las tendencias que 

manifiestan las relaciones económicas entre el centro hegemónico y las economías 

Latinoamericanas (...) y sus efectos sobre las estructuras económicas de estos países” (DOS 

SANTOS et al, 1967, p. 8). Para efeito disso, eles estudariam as relações econômicas 

internacionais (atentando para a necessidade de comércio exterior como elemento 

determinante do desenvolvimento do sistema capitalista; as relações econômicas 

internacionais como base e condicionante dos outros tipos de relações entre nações; a natureza 

dessas relações no sistema capitalista; a divisão internacional do trabalho e a interdependência 

entre as economias nacionais); as características da dependência econômica no capitalismo 

monopolista (com foco nas características fundamentais das relações econômicas 

internacionais, nos problemas do comércio exterior na América Latina e na questão dos 

movimentos de capital e as economias nacionais); e, por último, as condições encontradas no 

centro e nos países periféricos que tornavam possível a situação de dependência (observando 

tanto as mudanças no capitalismo central como as mudanças nos países dependentes) (DOS 

SANTOS et al, 1967, pp. 8-9). Esse longo estudo deu origem ao livro Imperialismo, 

dependencia y relaciones económicas internacionales (1970), uma das obras fundadoras da 

Teoria Marxista da Dependência. 

Por fim, o estudo intitulado “Las Estructuras Dependientes en la Fase de Integración 

Mundial”, estaria sob responsabilidade de Vânia Bambirra e do auxiliar de pesquisa José 

Martínez. Oriundo da Universidade de San Marcos, Martínez foi um dos bolsistas peruanos 

que colaboraram com a equipe coordenada por Theotonio dos Santos, permanecendo por 

pouco tempo nesse grupo. Sua contribuição foi muito importante para a sistematização do 

enorme volume de estatísticas latino-americanas utilizadas por Vânia (CÁRDENAS 

CASTRO, 2011, pp. 119, 189). O objetivo principal da pesquisa na qual trabalharam consistia 

na “elaboración de una tipologia histórico-estructural de las sociedades dependientes 

latinoamericanas a partir de la post-guerra” (DOS SANTOS et al, 1967, p. 9-10). Como 

justificativas para a utilização de um critério tipológico no estudo das economias latino-

americanas dependentes, os pesquisadores elencavam: a) a relação existente entre situação de 

dependência e estrutura socioeconômica dependente; b) o fato de que a dependência 

econômica determina o marco das possibilidades estruturais; c) a realidade de que, a partir do 

pós-guerra, a situação econômica condicionante passou a ser o processo de integração do 

sistema capitalista através dos monopólios; d) a existência de dois tipos de estruturas 
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dependentes: países que já haviam iniciado a industrialização por substituição de importações, 

e os países que não haviam iniciado esse processo (DOS SANTOS et al, 1967, p. 10). 

O plano de trabalho propunha, para essa finalidade, uma crítica às tipologias já 

existentes (a gradualista de Veckemans, a dual de Lambert e a histórico-estrutural de Cardoso 

e Faletto) e a elaboração de uma nova tipologia, uma tipologia marxista, baseada na evolução 

histórica das estruturas dependentes. Haveria, então, os países de Tipo A (que iniciaram a 

substituição de importações antes do pós-guerra – Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguai e 

Colômbia); países de Tipo B (que começaram a substituição de importações depois do pós-

guerra – Peru, Venezuela, Equador, Costa Rica, Guatemala, Bolívia, El Salvador, Panamá, 

Nicarágua, Honduras, República Dominicana e Cuba); e os países de Tipo C (que não 

desenvolveram a substituição de importações – Paraguai, Haiti e o Panamá) (DOS SANTOS 

et al, 1967, p. 10). 

Com a utilização dessa tipologia, a pesquisa trataria de descrever o processo de 

industrialização nos países de Tipo A e Tipo B (no caso dos primeiros, focando-se nas 

“revoluções burguesas” e nas políticas desenvolvimentistas; no caso dos segundos, estudando 

o controle do capital estrangeiro sobre tais economias, as relações entre as oligarquias e o 

capital monopolista, etc.); a situação econômica nos países de Tipo C; as condições para a 

penetração do capital estrangeiro nas economias dependentes, os mecanismos cumulativos da 

dependência como a remessa de lucros, royalties, etc.; as contradições do processo de 

desenvolvimento dependente (nos países de Tipos A e B), e os resultados ou tendências do 

desenvolvimento capitalista dependente (centralização e concentração industrial, 

desnacionalização dos meios de produção, rompimento das alianças entre burguesias 

industriais e as classes populares e o advento dos golpes militares, radicalização das classes 

operárias, camponeses, pequena burguesia e setores médios, entre outras questões) (DOS 

SANTOS et al, 1967, p. 11-13). 

Da pesquisa coordenada por Vânia Bambirra nasceu o livro O capitalismo dependente 

latino-americano (1972), outra obra fundadora da Teoria Marxista da Dependência e a mais 

significativa contribuição da cientista social para esse novo corpus teórico. A partir da leitura 

deste ambicioso projeto de pesquisa organizado sob a visão global de Theotonio dos Santos, 

acompanhamos os primeiros passos dados na direção do que viria a ser a TMD. No entanto, a 

teoria não assumiu sua forma mais madura em finais da década de sessenta. Como vimos, a 

vitória da Unidade Popular nas urnas marcaria o início de uma grande renovação do corpo de 

pesquisadores e docentes do CESO que significaria também uma renovação da equipe que 

estudava a dependência. 
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Com a presença de Ruy Mauro Marini, a partir de 1969, os estudos avançaram 

sobremaneira, de modo que foi no CESO que o intelectual concluiu um texto que já vinha 

desenvolvendo desde o seu primeiro exílio e que foi sua maior elaboração teórica sobre o 

capitalismo latino-americano: Dialética da dependência, cuja versão definitiva começou a 

circular em 1972 no Centro de Estudos, em edição mimeografada, para ser finalmente 

publicada no México em 1973 e reeditada sucessivas vezes em diferentes formatos e 

traduções. Dialética... representou uma grande síntese, em níveis de abstração elevados, das 

reflexões feitas até então sobre o capitalismo na América Latina. Formulou os principais 

conceitos da TMD, à luz d’O Capital de Marx, e apresentou as hipóteses mais gerais para um 

programa de pesquisa sobre a dependência latino-americana – enfim, apontou para os demais 

pesquisadores marxistas sobre o tema qual deveria ser o caminho a seguir a partir dali. Antes 

de concluirmos as reflexões deste trabalho, veremos o que nos dizem os textos fundadores da 

Teoria Marxista da Dependência elaborados a partir do primeiro projeto de pesquisa da equipe 

coordenada por Theotonio dos Santos, além do grande texto de Marini, sobre o processo de 

sistematização da TMD e sobre a importância de uma instituição como o CESO nesse 

trabalho. 

 

3.2. A sistematização da Teoria Marxista da Dependência 

 

Orlando Caputo e Roberto Pizarro apresentaram o livro Imperialismo, dependencia y 

relaciones económicas internacionales em 1970 à Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade do Chile como critério para a obtenção dos graus de Licenciado em Ciências 

Econômicas e Engenheiro Comercial, e mais tarde o publicaram nos Cuadernos de CESO, um 

periódico interno da instituição, em 1971. Theotonio dos Santos considerou-o um trabalho 

avançadíssimo, ainda que preliminar, para os padrões de um trabalho de graduação 

(CÁRDENAS CASTRO, 2011). Considerando o subdesenvolvimento um elemento próprio e 

constituinte de uma estrutura global que é a economia capitalista mundial, os pesquisadores 

visavam estudar a interdependência entre as economias dominantes e as economias 

subdesenvolvidas da América Latina em três grandes eixos: o processo de integração mundial 

ao sistema capitalista; as relações econômicas internacionais da América Latina; as estruturas 

dependentes latino-americanas. Perguntavam-se, fundamentalmente, quais são as leis que 

regem o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Concluem pela 

impossibilidade de superar as relações econômicas predatórias que ligam os países latino-

americanos ao sistema capitalista sem superar o sistema em si. 
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Para além da sua significância no âmbito acadêmico, foi uma obra com um forte 

conteúdo político, pois, como dizem seus autores: 

 

Nuestra tarea científica, al emerger de una práctica social concreta, se convertía 

también en una tarea política. Se trataba, por lo tanto, de volver a la economía 

política, de entender la sociedad como una totalidad y de analizar el 

subdesarrollo de América Latina en su estructura y como un proceso. De allí surgió 

una perspectiva metodológica necesariamente nueva, en la que la categoría 

dependencia, entendida en su carácter ‘externa-interna’, nos permitió hacer un 

pequeño aporte para la clarificación de la estructura económica y de clases, 

consecuencia del nuevo carácter de la acción imperialista y de la conformación de 

América Latina en el seno de la economía mundial capitalista. Esto asume 

importancia decisiva en la comprensión de la estrategia para la revolución 

latinoamericana. (CAPUTO; PIZARRO, 1975, p. 7, grifo nosso) 

 

Assim, para além de ser produto das árduas pesquisas realizadas no Centro de Estudos 

Socioeconômicos sob a direção de Theotonio dos Santos, o conteúdo das reflexões de Caputo 

e Pizarro era indissociável das lutas concretas dos povos latino-americanos pela emancipação 

dos entraves colocados pelo imperialismo e a dependência: 

 

El triunfo de la Unidad Popular en Chile significó la incorporación de algunos de 

nuestros compañeros de equipo a tareas de gobierno, lo cual interrumpió la 

concreción definitiva de nuestros objetivos. En todo caso, en ese momento la teoría 

era gris frente a la dinámica de la vida misma. La vivencia cotidiana del alto 

nivel del enfrentamiento de las clases nos mostraba con singular trasparencia los 

procesos sociales de nuestra época. (CAPUTO; PIZARRO, 1975, p. 7, grifo nosso) 

 

Para o amadurecimento da Teoria Marxista da Dependência como um todo, a obra 

contribuiu enormemente, reforçando o caráter interno e externo da dependência e abrindo 

caminho para que o estudo exaustivo dos efeitos da entrada de capital estrangeiro nas 

economias receptoras de capital se constituísse em um dos temas mais importantes de 

discussão e análise em sua época (CAPUTO; PIZARRO, 1975, p. 321). 

Já Vânia Bambirra, por sua vez, apresentou O Capitalismo dependente latino-

americano pela primeira vez no CESO em 1970, em versão mimeografada, como resultado 

dos estudos que realizara com a colaboração de José Martínez. Para a intelectual, ainda não se 

desenvolvera de forma sistemática uma verdadeira teoria marxista da dependência, “uma 

tarefa bastante árdua e complexa, que não pode ser cumprida no curto prazo” (BAMBIRRA, 

2012, p. 29). No entanto, seu livro, longe de pretender ser uma pesquisa exaustiva, propunha-

se analisar o capitalismo latino-americano tomando como núcleo central da análise a 

acumulação e reprodução dependentes, oferecendo “alguns elementos que sirvam de base 

para estudos posteriores e mais profundos, o que supõe um trabalho de longo prazo e em 
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equipe”; apesar de a vitória da Unidade Popular ter interrompido as atividades da equipe de 

Theotonio dos Santos, requisitando a colaboração de parte dos seus membros nas tarefas de 

construção do governo de transição para o socialismo, a marxista esperava que a divulgação 

do seu trabalho ajudasse a estimular a polêmica sobre a dependência, cujo conhecimento era 

“indispensável para orientar a luta contra o sistema de dominação” (BAMBIRRA, 2012, p. 

29). 

Assim, em seu livro Bambirra expõe as conclusões de sua análise conforme o plano de 

trabalho apresentado no documento de 1967 e apresenta as principais contradições do 

capitalismo dependente latino-americano nos diferentes tipos de economias nacionais, 

classificados segundo o critério da forma histórica do processo de industrialização. Nos países 

de Tipo A, as contradições são as seguintes: I. entre a manutenção da estrutura agrária e a 

necessidade de mercados; II. entre a necessidade burguesa de um Estado protetor dos 

interesses burgueses e as funções do Estado ‘amalgamado’; III. entre a necessidade burguesa 

de uma política econômica nacionalista e a dependência estrutural (BAMBIRRA, 2012, pp. 

177-204). Nos países de Tipo B, são identificadas tais contradições: I. entre a necessidade de 

divisas para a industrialização e o controle externo do setor exportador; II. entre a manutenção 

da estrutura agrária tradicional e a crise do desenvolvimento capitalista (BAMBIRRA, 2012, 

pp. 205-214). 

Por fim, ela apresenta sucintamente os resultados e tendências do capitalismo 

dependente na América Latina. Em síntese, constata que, do ponto de vista do funcionamento 

da economia, realizava-se em todos os países um processo de monopolização que refletia, ao 

mesmo tempo, a centralização e a concentração industriais; tal processo afirmava o 

predomínio do grande capital estrangeiro nos setores produtivos fundamentais (BAMBIRRA, 

2012, p. 215). Já do ponto de vista social e político, o processo de monopolização, 

concentração e centralização expressava-se no nível dos mecanismos de controle social em 

geral e nos instrumentos de formação cultural e de opinião pública, como a imprensa, o rádio, 

a televisão e os jornais, assim como nas ideologias e partidos políticos das classes 

dominantes, que tendiam a se agrupar e a superar velhas diferenças não substanciais, de modo 

que a direita tendia a um predomínio cada vez mais forte no cenário político, enquanto as 

posições liberais e centristas tinham cada vez menos voz em meio a um processo de crescente 

polarização entre classes dominantes e dominadas (BAMBIRRA, 2012, pp. 216-217). 

Assim, do ponto de vista da sistematização da Teoria Marxista da Dependência, o 

livro de Vânia Bambirra não foi, evidentemente, uma palavra final sobre aquilo que propunha 
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analisar, mas legou uma contribuição muito importante do ponto de vista metodológico com 

sua proposta de tipologia das formações econômico-sociais dependentes da América Latina. 

 

A tipologia, como a definimos, é um recurso analítico para possibilitar uma análise 

histórico-estrutural que, enquanto tal, está submetida às variações e transformações 

que as sociedades dependentes sofrem em seu movimento real. Se o processo de 

desenvolvimento teve características semelhantes em alguns países – o que 

justificava sua inclusão em um mesmo tipo -, na medida em que a possibilidade de 

afirmação de determinadas tendências se dá em alguns deles e não em outros e passa 

a diferenciá-los em suas novas etapas – revelando qualidades distintas na orientação 

de seus processos econômico-sociais -, é necessário redefinir a tipologia, para que 

esta siga tendo utilidade analítica. (BAMBIRRA, 2012, p. 222) 

 

Por ser uma análise sujeita “às variações e transformações que as sociedades 

dependentes sofrem em seu movimento real”, O capitalismo dependente latino-americano 

também possuiu, em seu tempo, um forte conteúdo político. Era uma obra política na medida 

em que “o papel de previsão da ciência está limitado pela prática concreta do movimento 

social, que é o que, definitivamente, concretizará ou não alternativas e tendências” 

(BAMBIRRA, 2012, p. 223). Com base no movimento histórico-social concreto que 

observava naquela conjuntura, Bambirra, assim como outros intelectuais que tratavam da 

dependência, prenunciava uma tendência muito forte a enfrentamentos agudos entre “a 

alternativa burguesa mais radical” (os golpes de Estado e regimes de inspiração fascista) e “a 

alternativa proletária” (a revolução socialista, que a experiência da Unidade Popular no Chile 

objetivava viabilizar). 

Houve dezenas de outros textos elaborados por inúmeros autores no mesmo período 

que se referiam à questão da dependência e que podem ser elencados no rol de análises 

fundadoras da TMD. No entanto, passaremos, no final deste capítulo, à discussão sobre 

Dialética da dependência, por ter sido a síntese mais importante dos debates que percorriam o 

mundo acadêmico e da militância na América Latina no que diz respeito ao capitalismo 

latino-americano, e por ter marcado a contribuição mais significativa de Ruy Mauro Marini 

quanto ao que fazer para dar continuidade a esses estudos a partir de um referencial marxista. 

Dialética da Dependência foi, na verdade, um aperfeiçoamento das reflexões que o 

autor desenvolvera desde 1966, no México, e ainda em fase de elaboração foi utilizado como 

texto-base de um seminário ministrado por ele no Centro de Estudos Socioeconômicos sobre 

o tema da “Teoria Marxista e Realidade Latino-americana”. Sua segunda versão, ainda 

incompleta, foi publicada pela revista Sociedad y Desarrollo com o título “Dialética de la 

dependencia: la economia exportadora”, o que acabaria por ocasionar uma série de mal-

entendidos. A versão definitiva, como já assinalamos, foi divulgada dentro do CESO em 
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forma mimeografa a partir de 1972, e foi também apresentada como paper na Conferência 

Latino-Americana realizada em Dakar, na presença de Samir Amin e outros intelectuais da 

dependência. 

Essencialmente, era um trabalho que visava tomar O Capital de Marx como fio 

condutor para a discussão sobre o modo de aplicar suas categorias, princípios e leis à 

compreensão da América Latina. Daí derivava o seu elevado nível de abstração, estando as 

referências históricas e estatísticas relegadas a notas de pé de página. Nas palavras do próprio 

Marini, 

 

A démarche teórica que ali realizei consistiu (...) em rejeitar a linha tradicional de 

análise do subdesenvolvimento, mediante a qual este se captava através de um 

conjunto de indicadores, os quais, a seu turno, serviam para defini-lo: o resultado 

não era simplesmente descritivo, mas tautológico. Assim, um país seria 

subdesenvolvido porque seus indicadores relativos à renda per capita, à 

escolaridade, à nutrição etc. correspondiam a certo nível de uma escala dada, e esses 

indicadores se situariam nesse nível porque o país era subdesenvolvido. (...) Em vez 

de seguir esse raciocínio e fiel a meu princípio de que o subdesenvolvimento é a 

outra cara do desenvolvimento, eu analisava em que condições a América Latina 

havia-se integrado ao mercado mundial e como essa integração: a) funcionara para a 

economia capitalista mundial e b) alterara a economia latino-americana. (...) 

Resolvida (...) a questão fundamental, isto é, o modo como o capitalismo afetava o 

cerne da economia latino-americana – a formação da mais-valia -, eu passava a me 

preocupar com a transformação desta em lucro e com as especificidades que essa 

metamorfose encerrava. (...) mas eu só solucionaria realmente o problema alguns 

anos depois, no México. (MARINI, 2011a, p. 86-87) 

 

No sentido exposto acima, Dialética da dependência deixou três contribuições 

conceituais à TMD: os conceitos de “dependência”, “superexploração” e “subimperialismo”. 

O primeiro é entendido como “(...) uma relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são 

modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência.” (MARINI, 

2011b, p. 134-135). “Superexploração” diz respeito ao mecanismo utilizado pelos capitalistas 

da periferia para compensar as transferências de valor ocorridas no marco de suas relações 

com as economias centrais, aumentando a massa de valor apropriada pela violação do valor 

real da força de trabalho, e é um fenômeno típico do capitalismo dependente, do capitalismo 

sui generis (MARINI, 2011b, p. 154-156). O “subimperialismo” acontece quando alguma ou 

algumas dentre as economias dependentes executam um papel de dominação em relação às 

demais economias em situação semelhante, ou seja, quando os países latino-americanos 

dependentes reproduzem entre si a mesma relação de exploração que se dá entre as nações 

capitalistas desenvolvidas e a América Latina – porém, o caráter da autonomia econômica 

advinda da condição subimperialista é sempre relativo – as economias dependentes 
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subimperialistas são como que “elos da corrente” do imperialismo –, e a caracterização do 

fenômeno vai mais além da simples economia, não podendo ser levada a cabo se não se 

recorrer também à sociologia e à política; em sua dimensão mais ampla, ao menos do ponto 

de vista de Marini, não correspondia a uma anomalia na evolução do capitalismo dependente 

nem era um fenômeno típico apenas do caso brasileiro (MARINI, 2011b, p. 179-180). 

O texto repercutiu com um elevado grau de aprovação (e de polêmica) na 

intelectualidade chilena e latino-americana, fosse através da versão inacabada publicada em 

Sociedad y Desarrollo, fosse por meio da edição mimeografada, e para isso foi de grande 

ajuda o fluxo constante de visitantes que se dirigia ao CESO. Inicialmente, não era a intenção 

de Marini publicar a obra, pois estava preocupado em concluir a pesquisa que o texto apenas 

anunciava. No entanto, ao viajar para o México em 1972, constatou que Dialética da 

dependência já era objeto de seminários e grupos de estudos, constituindo-se inclusive em 

tema de uma tese de graduação em Economia escrita por Raimundo Arroio Jr. e Roberto 

Cabral Bowling. Marini, então, cedeu à publicação do texto (com um posfácio esclarecedor). 

Outro fator que praticamente obrigou-o a aceitar sua difusão foi o fato de que, a partir de 

1971, passou a acumular responsabilidades políticas cada vez maiores, o que o 

impossibilitava de se concentrar em questões teóricas gerais. Esse momento, não por acaso, 

coincidiu com o início do governo da Unidade Popular (MARINI, 2011a, p. 88-89). 

Vemos, portanto, que Dialética da dependência de alguma maneira “amarrava” as 

discussões e contribuições dos demais marxistas que se dedicavam a essa temática, ou no 

CESO ou em outros lugares, no todo coerente de um novo programa de pesquisa a ser 

realizado, como bem colocara Vânia Bambirra, por um esforço árduo e de longo prazo - em 

equipe. Se, em 1967, aquilo que viria a ser a vertente revolucionária da Teoria da 

Dependência ainda dava seus primeiros passos no sentido de criticar a interpretação 

desenvolvimentista da realidade latino-americana, em 1973 – quando sai a edição mexicana 

do texto de Marini e a Unidade Popular encontra seu ocaso – já se tinha com clareza as bases 

conceituais e metodológicas, bem como as hipóteses que diferenciavam a Teoria Marxista da 

Dependência das demais correntes. 

O CESO, sem dúvida alguma, teve um papel fundamental nesse processo, uma vez 

que funcionou como uma grande estrutura de sociabilidade na qual se encontrou a maioria da 

intelectualidade latino-americana, europeia e norte-americana que estava comprometida com 

algum projeto político de esquerda. Do ponto de vista institucional, foi o Centro de Estudos 

Socioeconômicos da Universidade do Chile que ofereceu os principais recursos materiais e 

humanos que possibilitaram a concretização de um projeto de pesquisa global e ambicioso 
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como foi o projeto coordenado por Theotonio dos Santos. Mais do que isso, propiciou aos 

intelectuais que compunham a equipe o contato profícuo com pesquisadores de outras 

instituições, de dentro e de fora do Chile, onde o debate sobre a dependência era alimentado. 

Todavia, vemos que existem dois momentos distintos desse debate no interior do CESO: um 

anterior e outro posterior à vitória eleitoral da Unidade Popular. 

Quando começou o governo de Salvador Allende, e uma enxurrada de pesquisadores 

do Centro de Estudos foi atuar nas instâncias do poder estatal, ou seja, quando “la teoría era 

gris frente a la dinámica de la vida misma”, chegou a hora de confrontar as elaborações 

teóricas com a realidade, de descer a níveis mais concretos de abstração. E vemos que, nisso, 

os intelectuais da dependência não perderam o “trem da história”: continuaram ativos em sua 

práxis transformadora no bojo de uma experiência política que mobilizou o conjunto da 

sociedade chilena e polarizou os interesses das classes dominantes e das classes dominadas. 

Foi esse contato com a vida e os movimentos sociais reais que, com o auxílio indispensável 

do CESO, enriqueceu a Teoria Marxista da Dependência até o grau de sofisticação que 

apresentava em 1973. 
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Considerações Finais 

 

Neste trabalho propusemos um estudo de História Intelectual sobre as origens da 

Teoria Marxista da Dependência com foco no espaço institucional onde essa vertente teórica 

foi desenvolvida: o Centro de Estudos Socioeconômicos (CESO) da Universidade do Chile, 

no período entre 1966 e 1973. Analisamos, para esse fim, os itinerários políticos e acadêmicos 

dos três brasileiros fundadores da primeira equipe de pesquisa sobre a dependência latino-

americana no CESO, instituição na qual trabalharam durante o período em que estiveram 

exilados do Brasil devido ao contexto de fechamento político e perseguição a intelectuais, 

artistas e militantes oposicionistas pós-1964. Eram eles: Theotonio dos Santos, Vânia 

Bambirra e Ruy Mauro Marini. 

Colegas de trabalho e amigos próximos, eles também tiveram em comum, além dos 

sucessivos exílios, a ideologia e a práxis revolucionárias engajadas no enfrentamento ao 

imperialismo e na superação do capitalismo dependente na América Latina, expressadas por 

sua filiação orgânica a diferentes organizações da esquerda revolucionária no continente. Da 

equipe de trabalho formada no CESO participaram também, na primeira geração, os chilenos 

Orlando Caputo, Sergio Ramos e Roberto Pizarro e o peruano José Martínez. Nossa pesquisa 

partiu de três problemáticas: a) por que o Centro de Estudos Socioeconômicos da 

Universidade do Chile foi por excelência o espaço onde se sistematizou a Teoria Marxista da 

Dependência?; b) se o exílio pode ser entendido como uma experiência de privação das 

liberdades políticas, por que o exílio dos marxistas brasileiros no Chile, antes que provocar a 

interrupção das ideias de uma nova teoria em gestação, favoreceu o seu desenvolvimento?; c) 

que relações existiram entre a atitude de uma práxis militante por parte dos intelectuais do 

CESO e o amadurecimento de uma nova teoria transformadora? 

Para dar conta desses problemas, trabalhamos com uma hipótese de caráter geral: o 

espaço do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile não apenas 

propiciou aos marxistas exilados e a seus colegas os recursos e a autonomia necessários à 

concreção das suas pesquisas sobre a dependência latino-americana, mas foi também através 

do trabalho naquela instituição, possibilitado pelas circunstâncias do exílio político, que os 

intelectuais tiveram a oportunidade de conhecer e atuar no interior da militância de esquerda 

chilena no contexto do governo da Unidade Popular (1970-1973), o que lhes forneceu a 

matéria empírica de que necessitavam para enriquecer o arcabouço teórico-metodológico 

original em desenvolvimento. 
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Movidos por essas questões, dialogamos com referenciais do materialismo histórico-

dialético e de outras perspectivas analíticas, tomando cuidado, na medida do possível, para 

não cairmos num ecletismo teórico que nos demovesse das conclusões mais acertadas sobre 

nosso objeto de pesquisa, e recorremos a conceitos da História e das Ciências Sociais como 

geração intelectual, itinerário político, estrutura de sociabilidade, estrutura de sentimento, 

exílio, campo e práxis. Consultamos, segundo foi apresentado, três tipos de fontes históricas: 

as memórias dos três principais dependentistas marxistas; os documentos de trabalho da 

equipe de pesquisa sobre as relações de dependência latino-americanas do CESO; e o 

conjunto da produção intelectual dos dependentistas marxistas relativa ao período de 

sistematização da Teoria (1966-1973). 

Expusemos, então, com base na análise crítica dessas fontes, as nossas considerações 

sobre as questões da pesquisa. Num primeiro momento, perscrutamos os posicionamentos e 

trajetórias (políticas, acadêmicas e pessoais) dos três pensadores brasileiros que fundaram a 

Teoria Marxista da Dependência em relação a duas conjunturas históricas distintas: uma 

anterior ao golpe civil-militar brasileiro (1958-1964), que envolveu a formação acadêmica 

desses intelectuais no seu país de origem e o início de duas atividades profissionais – como 

pesquisadores e professores – e de pós-graduação, de maneira concomitante aos primeiros 

passos de sua práxis política; outra posterior ao golpe (1966-1973), que abarcou a totalidade 

do seu exílio no Chile (no caso de Marini, houve também um período breve no México) e o 

ingresso dos dependentistas no CESO, como pesquisadores, ao mesmo tempo em que 

militavam na esquerda revolucionária chilena e latino-americana. 

Procuramos analisar de que maneira Theotonio dos Santos, Vânia Bambirra e Ruy 

Mauro Marini despertaram para a política e para as questões do Brasil e da América Latina 

em sua juventude; de que forma o marxismo entrou em suas vidas; como a Revolução Cubana 

e as teses da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) influenciaram suas 

formações enquanto cientistas e militantes; que impacto a ditadura brasileira exerceu sobre 

suas trajetórias; e que relações houve entre o exílio no Chile e suas atividades de professores, 

pesquisadores e lutadores sociais no que tange o amadurecimento da Teoria Marxista da 

Dependência. 

Vimos, fundamentalmente, que a vinculação dos três brasileiros à esquerda chilena 

fortaleceu-se mormente após o início do governo da Unidade Popular (1970-1973), quando 

intelectuais de toda a América Latina, da Europa e dos Estados Unidos convergiram para o 

CESO, participando de dezenas de palestras, conferências, mesas-redondas e seminários, e 

que isso foi extremamente enriquecedor para o trabalho dos dependentistas e para sua 
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formação política. Descobrimos que, não obstante o exílio ser essencialmente uma 

experiência de privação das liberdades e da capacidade de intervir na arena política, para os 

intelectuais cujas vidas estudamos o exílio no Chile, especialmente durante o governo de 

Salvador Allende, foi uma experiência de fundamental importância, pois depositou nas mãos 

dos fundadores da Teoria Marxista da Dependência uma responsabilidade muito grande na 

medida em que os estudos sobre o capitalismo latino-americano influenciaram a formulação 

do programa da Unidade Popular, imprimindo, assim, à experiência do exílio todo um 

significado, toda uma importância política que permitiu, inclusive, a sobrevivência 

psicológica daqueles sujeitos apartados do Brasil pela ditadura. Comprovamos, especialmente 

a partir da análise das memórias dos dependentistas brasileiros, que o exílio chileno, com 

todas as suas contradições, foi fundamental para a evolução da TMD. Nesse sentido – e 

paradoxalmente -, um “bendito exílio”. 

Num segundo momento, expusemos de que maneira a práxis militante dos intelectuais 

que desenvolveram a Teoria Marxista da Dependência no espaço do CESO relacionou-se com 

o amadurecimento dessa teoria original. Dentre a extensa produção intelectual dos 

dependentistas marxistas relativa ao período de sistematização da TMD (1966-1973), 

selecionamos alguns textos de Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini e Vânia Bambirra 

nos quais se analisavam questões políticas, econômicas e socioculturais sobre a conjuntura do 

governo da Unidade Popular. Discutimos, de maneira sucinta, artigos escritos para as revistas 

Chile Hoy, Punto Final e outras publicações periódicas da esquerda chilena na época; textos 

de conferências proferidas em eventos científicos sobre a transição ao socialismo e o governo 

da Unidade Popular; um texto de circulação interna do Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR); capítulos de livros ou livros inteiros sobre estudos de temas políticos e 

econômicos do Chile naquela conjuntura, entre outros materiais. 

Buscamos demonstrar de que maneira os autores analisavam o programa da Unidade 

Popular e as especificidades históricas daquele governo; de que maneira pensavam a questão 

do poder popular e da dualidade de poderes na transição para o socialismo no caso chileno; 

em que sentido analisavam a situação do movimento de massas e a correlação de forças no 

Chile naquela conjuntura; e de que modo interpretavam a problemática da legalidade no 

capitalismo dependente chileno, a crise daquele modelo de sociedade e a ofensiva imperialista 

no país. Por último, mas não menos importante, discutimos como o tema da libertação da 

mulher era debatido pelos movimentos da esquerda revolucionária chilena, do ponto de vista 

de Vânia Bambirra – intelectual, marxista, mulher. 
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Pudemos concluir, nessa parte do trabalho, que era impossível, para os intelectuais 

marxistas que estudavam a dependência latino-americana durante aquela conjuntura, separar a 

academia da política. Seu envolvimento orgânico com a esquerda em pleno governo da UP 

enriqueceu os instrumentos gnosiológicos que deram forma à Teoria Marxista da 

Dependência, e estes alimentaram dialeticamente as suas lutas concretas. 

Num terceiro momento da exposição, discutimos o documento fundador da equipe de 

pesquisa sobre relações de dependência na América Latina coordenada no CESO por 

Theotonio dos Santos: seu primeiro plano de trabalho. Vimos que as obras que compõem a 

bibliografia fundamental da Teoria Marxista da Dependência se originaram a partir das 

atividades propostas naquele projeto de pesquisa, e como a qualidade do CESO (tanto do 

ponto de vista infraestrutural como do ponto de vista da excelência acadêmica) possibilitou a 

concretização de um trabalho tão ambicioso como o dos dependentistas marxistas, tornando o 

Centro de Estudos uma grande estrutura de sociabilidade onde se encontraram intelectuais de 

toda a parte e de diferentes matizes, mas que compartilhavam de um comprometimento com 

algum projeto político anti-sistêmico. Por ter sido, junto a outras instituições universitárias 

chilenas, a “Meca dos intelectuais latino-americanos” durante um breve período antes do 

início da ditadura civil-militar, o CESO foi o grande nascedouro da TMD. 

Considerando este nosso esforço em realizar uma História Intelectual das origens da 

Teoria Marxista da Dependência, chegamos à consideração fundamental de que a práxis 

militante dos intelectuais da dependência, durante a conjuntura de radicalização política da 

Unidade Popular, foi o elemento basilar da sistematização da nova teoria, uma vez que a 

realidade histórico-social na qual eles atuaram e sobre a qual se posicionaram crítica e 

cientificamente forneceu a matéria-prima para suas reflexões teóricas. A práxis (enquanto 

atividade transformadora) daqueles intelectuais permitiu que a TMD surgisse, em seu 

contexto histórico, como “arma da crítica” a serviço das lutas dos explorados de toda a 

América Latina contra o regime despótico do capital. Foi isso o que procuramos demonstrar 

neste trabalho. 

Para Marx, o materialismo histórico-dialético perderia sua atualidade apenas quando o 

capitalismo fosse superado enquanto sistema de reprodução societária. Desenvolvida com o 

intuito de combater as interpretações mistificadoras da realidade latino-americana e de propor 

alternativas ao desenvolvimento dependente das sociedades periféricas, a Teoria Marxista da 

Dependência, do ponto de vista de seus autores, só deixaria de ser atual quando se superasse a 

dependência. Essa é a sua grande riqueza. 
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