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A realidade é a unidade de duas dimensões,
essência e aparência, e nenhuma delas
é mais importante que a outra. A
diferença entre elas está no fato de que
só a aparência é diretamente observável,
enquanto a essência é a única que permite
entender os nexos íntimos da realidade.
(R. Carcanholo, 2013, p. 106-107)

Introdução
Partimos de duas constatações fundamentais: (a) o
imperialismo integra a realidade capitalista e (b) a
realidade, como descrita na primeira epígrafe deste trabalho, é a unidade dialética entre essência e
aparência. Nesse sentido, se nossas duas constatações preliminares são verdadeiras, o imperialismo
também deve ser constituído por duas dimensões.
Nossa proposta com esse ensaio é identificá-las,
isto é, delimitar qual é a essência e a aparência
do imperialismo, e entender a relação entre ambas. Esperamos que a análise seja suficiente para
compreender como a dependência e o subimpe-

rialismo são categorias intrinsicamente vinculadas à
essência do imperialismo. Ou seja, nosso objetivo é
mapear as relações categoriais entre imperialismo,
dependência e subimperialismo.
O argumento será desenvolvido em três etapas sucessivas e concatenadas. Em primeiro lugar, pretendemos demonstrar que todas as formas de manifestação do imperialismo possuem como conteúdo
a transferência internacional de valores. Portanto,
esta é a essência do imperialismo. Concordamos
com a tese de Dussel (1988; 1990), para o qual a lei
da acumulação em escala mundial representa uma
transferência sistemática de valores. Em nosso entendimento, só é possível discorrer sobre uma teoria clássica e uma teoria contemporânea do imperialismo na medida em que existe algo em comum
entre o imperialismo clássico e o contemporâneo.
Se o objeto se modificou ao longo do tempo mas
esse algo em comum permaneceu, o que se modificou foi a forma e não, obviamente, o conteúdo.
Como a riqueza no capitalismo é imediatamente
identificada com valores, pretendemos mostrar
que a transferência de valores (e, portanto, de riquezas) é o nexo causal entre as diversas formas de
imperialismo, ou seja, é sua essência.
Por cima dessa essência, a aparência do imperialismo foi suficientemente descrita pelas chamadas
teorias sobre o imperialismo. Estas são, em geral,
poderosas em fornecer uma descrição das formas
históricas de manifestação do objeto: entendemos
que existe um suficiente leque de interpretações do
imperialismo no nível empírico e, portanto, no nível da aparência. Na evolução histórica das teorias
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marxistas sobre o imperialismo, a descoberta da aparência do objeto ocorreu nas duas primeiras décadas
do século XX dentro do que se convencionou chamar de teoria clássica do imperialismo. Lenin, por exemplo, em O Imperialismo, cumpre o papel de descrever as formas de manifestação do imperialismo naquele
período histórico.
Para delimitar um pouco mais o argumento, é preciso deixar claro que nossa interpretação é de que
tratar de imperialismo é considerar o imperialismo capitalista e, por isso, estamos de acordo com Callinicos (2009). Portanto, o germe do imperialismo deve ser encontrado dentro das leis de funcionamento
do capital e, para ser mais preciso, na relação de concorrência entre capitais individuais na disputa por
maiores frações do mais-valor global. Na medida em que a concorrência implica transferência de valores e
seu lócus é o mercado, o imperialismo deve ser resultado da constituição do mercado mundial enquanto
esfera mais elevada da circulação.
A segunda etapa do argumento será demonstrar que imperialismo e dependência são e não são a mesma coisa. Como será discutido adiante, nosso entendimento é que as duas categorias referem-se a um
mesmo processo (são a mesma coisa) visto por ângulos opostos (não são a mesma coisa). Esse raciocínio
depende do entendimento prévio da essência do imperialismo que permita o estabelecimento de uma
cadeia imperialista global. Por fim, em terceiro lugar, pretendemos esclarecer como o subimperialismo
pode ser caracterizado como um subproduto dessa cadeia.
Para visualizar as relações categoriais que pretendemos mapear, o esquema abaixo pode ser útil. As setas
maiores indicam relações de determinação. No maior nível de abstração está a concorrência no mercado
mundial. Como uma decorrência da concorrência em geral, ela, exclusivamente por si, não é capaz de
determinar a essência do imperialismo. Precisamos rebaixar um pouco o nível de abstração e considerar
que os capitais concorrendo no mercado mundial devem ter diferentes níveis de produtividade: agora é
possível definir a transferência de valor e, por isso, determinar a essência do imperialismo.

Figura 1: Mapeamento das relações categoriai

Fonte: Elaboração própria
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A partir da essência podemos perceber dois encaminhamentos distintos. Por um lado a essência do imperialismo permite formular a existência de uma cadeia imperialista global (em função da posição exercida
pelos capitais nacionais na transferência internacional de valor) que permite entender a relação entre
imperialismo e dependência e, a partir daí, o subimperialismo. O segundo encaminhamento possível a
partir da essência é o entendimento das formas de manifestação do objeto (ou seja, sua aparência) que
podem ser organizadas em três grandes grupos: comércio exterior, exportação de capitais (produtivos ou
fictícios) e acumulação primitiva. A predominância histórica de umas formas de manifestação em relação a
outras é o que permite estabelecer uma historicidade do imperialismo com a divisão entre fases ou etapas
ao longo do tempo.
Na sequência deste ensaio nossa preocupação consiste em desenvolver as ideias já esboçadas com esse
mapeamento e, para isso, seguiremos a seguinte organização. A segunda seção destina-se ao estudo da
aparência e essência do imperialismo, tratando da questão da historicidade do imperialismo e da relação
dialética entre elas. Na terceira seção iremos nos preocupar em mostrar que imperialismo e dependência
representam dois polos do mercado mundial e, portanto, formam uma unidade contraditória que possibilita, lógica e teoricamente, a existência do subimperialismo. Por fim serão tecidas algumas considerações
finais onde arriscaremos uma tese sobre a necessidade de uma estratégia de desenvolvimento alternativa
e anti-imperialista para a América Latina.

Imperialismo: essência e aparência
As distintas formas de manifestação do imperialismo: sua aparência
Lenin escreveu o texto mais popular sobre o imperialismo, publicado em 1917.
Paradoxalmente, não há, em sua obra, como lembra Dussel (1988), nenhuma referência ao mais-valor,
ou à transferência de mais-valor, ou mais genericamente à transferência de riquezas. Se tratava, naquele
momento histórico, de um livro que deveria ser compreendido pela classe trabalhadora e que a ajudaria a
compreender o clímax do desenvolvimento capitalista (Sampaio Junior, 2011): era uma descrição da forma
como o capitalismo se organizava naquele período histórico que o autor denominou de imperialismo.
Como a teoria de Lenin foi a última a ser redigida dentro do que é chamado de teoria clássica, sua definição popularizou-se também por ter a virtude de fazer uma espécie de síntese do pensamento marxista
sobre o imperialismo naquele momento. A chamada teoria clássica do imperialismo – Rudolf Hilferding,
Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Nicolai Bukharin e o próprio Vladimir Lenin – foi fundamental ao fornecer
um novo marco analítico que captasse as relações econômicas entre capitais de distintas nacionalidades
e, consequentemente, entre distintos estados-nacionais.
Nesse marco analítico abrangente, a caracterização clássica – no sentido da que se tornou célebre e
amplamente difundida – foi aquela sintetizada por Lenin em 1917. As famosas cinco características do
fenômeno podem ser resumidas, nos termos do autor, na seguinte definição:

O imperialismo é, pois, o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo
a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a
exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou
a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes (Lenin, 2011, p. 218).
Posto desta maneira, temos um objeto puramente empírico; o imperialismo parece restringir-se ao nível
da aparência: seus elementos constitutivos podem ser vistos a olho nu e é precisamente este caráter empírico que Lenin apresenta e ressalta nos capítulos iniciais de sua brochura popular. Uma demonstração do
caráter empírico da obra são as variadas tentativas de atualização dos cinco pontos de Lenin.
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Em nosso entendimento, essa interpretação do imperialismo é, no mínimo, incompleta. Na medida em
que é estritamente empírica, pode ser verdadeira ao expressar a forma como o imperialismo se manifestava naquele período histórico, isto é, pode ser verdadeira ao demonstrar uma dimensão daquele objeto: a
aparência, expressa, por exemplo, através dos investimentos diretos no exterior, presença das corporações
transnacionais, capital financeiro e guerras. Ora, o problema disso é que a realidade é composta pela
unidade dialética entre aparência e essência.
O que está ausente na interpretação da teoria clássica é, precisamente, a caracterização (e demonstração)
da essência do imperialismo.
Mesmo interpretações atuais, como Harvey (2003) por exemplo, retomam apenas esse aspecto. Na chamada “acumulação por espoliação”, o imperialismo contemporâneo seria diferente daquele do começo
do século XX em função da renovação de formas de acumulação primitiva no nível internacional que não
vigoravam naquela época. A acumulação por espoliação está, nos termos do autor, “no cerne das práticas imperialistas” (p. 144). Sua funcionalidade se manifesta como uma resposta à crise da reprodução
ampliada nos anos 1970.
Antes de avançar precisamos reconhecer que haviam barreiras concretas que dificultavam a apreensão
completa do imperialismo por parte da abordagem clássica e, especialmente, de Lenin. Nossa hipótese
sobre isso remete (i) ao grau de desenvolvimento do objeto de estudo e (ii) às condições históricas e geográficas às quais os teóricos marxistas estavam inseridos. Sobre o primeiro ponto, a questão é que o objeto não estava plenamente desenvolvido a ponto de permitir uma teorização completa sobre ele, ou seja,
muitos aspectos do imperialismo tornaram-se visíveis apenas após a segunda guerra mundial ou após a
crise dos anos 1960/1970. Com esse limite real, o que as teorias puderam fazer – e isso, por si, representou
uma enorme contribuição – foi caracterizar apenas suas formas de manifestação; elas não conseguiram
encontrar um nexo causal que explicasse porque o objeto teria que se manifestar de uma forma e não
de outra em função do insuficiente desenvolvimento concreto do objeto. A segunda parte do argumento
de nossa hipótese relaciona-se com a primeira e, ademais, com o fato de que a chamada teoria clássica
do imperialismo foi desenvolvida por autores europeus especialmente na segunda década do século XX:
estava restrita, portanto, no espaço e no tempo. Um exemplo dessa limitação pode ser encontrada no
“capital financeiro” de Hilferding (1985), que trata-se de uma categoria própria do capitalismo alemão e,
portanto, conforme Callinicos (2009, p. 10), muito mais particular do que pretendida pelo autor.

A questão da historicidade do imperialismo
Na realidade do imperialismo, suas formas de manifestação variam ao longo do tempo de acordo com as
condições históricas específicas e isso é o que permite definir sua historicidade. A questão que se apresenta agora é a seguinte: por que o imperialismo apresenta formas distintas de manifestação? A hipótese que
estamos apresentando é que o imperialismo possui uma funcionalidade para a acumulação de capital que
faz com que ele passe a se manifestar concretamente quando isto é exigido pela dinâmica da acumulação
de capital. Em termos históricos, esta exigência é exposta a partir da crise dos anos 1870, entendida como
a primeira grande crise do capitalismo que afeta sua estrutura de funcionamento; trata-se, portanto, de
sua primeira crise estrutural. A partir deste momento, instaura-se o período histórico denominado por
Lenin como o estágio do imperialismo, onde a acumulação de capital atinge patamares tão elevados que
necessita do imperialismo – que se manifesta, inicialmente, no capital financeiro, nos monopólios, nas
exportações de capital, na divisão do mundo entre as grandes corporações e na corrida armamentista
entre os estados-nacionais.
A manifestação do imperialismo pós crise estrutural do final do século XIX significa que aquilo que existia
apenas em essência – seu conteúdo – expõe-se no nível da aparência. Essa manifestação aparente demonstra-se funcional para a acumulação de capital até o momento em que sua estrutura encontra-se no-
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vamente em crise. Neste ponto, se a manifestação do imperialismo conforme a lógica do período anterior
fosse suficiente para manter a dinâmica normal da acumulação de capital, a crise não ocorreria. Portanto,
quando uma determinada estrutura do capitalismo entra em crise, revela-se, também, uma crise da lógica
ou da forma de manifestação do imperialismo do período anterior. O resultado é que a superação da crise
estrutural traz consigo e como elemento de recuperação uma nova forma para o imperialismo.
De forma geral, é possível perceber que o imperialismo se apresenta historicamente em fases distintas
pois, em cada etapa, um determinado conjunto de formas de manifestação predomina em relação a
outro. Empiricamente, a transição entre essas fases distintas é delimitada pelas crises estruturais, que
funcionam como pontos de inflexão na trajetória do imperialismo. A primeira delas, no último quarto
do século XIX, marcou a transição em direção ao capitalismo monopolista, o estágio no qual os teóricos
marxistas do começo do século XX classificaram como o estágio do imperialismo (Bukharin, 1988; Lenin,
1979; Luxemburg, 1976). A segunda crise estrutural, nos anos 1930, delimita a transição entre a fase inicial do imperialismo, o imperialismo clássico, e sua fase seguinte, na qual o Estado assume um papel mais
proeminente e ocorrem ganhos reais para a classe trabalhadora em termos de salários, no que Duménil
e Lévy (2007) classificam como compromisso keynesiano. Por fim, a terceira crise estrutural, dos anos
1960/1970, representa a inflexão em direção ao chamado neoliberalismo, o qual Harvey (2003) considera
como a fase do novo-imperialismo.

Transferência sistemática de valores
como a essência do imperialismo
Com base na teoria do capitalismo de Marx, a transferência de valor é um resultado necessário da concorrência entre capitais. Nesse sentido, o imperialismo deve ser entendido como um desdobramento da
concorrência no plano do mercado mundial. Isso posto, nos parece plausível assumir que o imperialismo
em sua dimensão mais abstrata faz parte das leis gerais do modo de produção capitalista.
Estamos de acordo com a concepção de Pradella (2013, p. 119), para a qual a análise de Marx refere-se
à totalidade do modo de produção capitalista. Nesse sentido, nos termos da autora, “a lei geral da acumulação capitalista deve ser entendida como uma lei da acumulação de capital em uma escala mundial e,
como os estados mantêm um papel fundamental nesse processo, do imperialismo”. Como a expansão é
uma necessidade imanente para o capital, ela existe desde que existe o capital.
Se existe “acumulação de capital em escala mundial”, existe concorrência entre capitais em escala mundial
e, se existem distintos graus de produtividade, existe transferência de valor em escala mundial. Pronto:
está dado o conteúdo sob o qual o imperialismo pode se manifestar.
Partir da lei do valor para identificar relações fundamentais do capitalismo é um procedimento adiantado
pelo próprio Marx (2013). Para ele, no prefácio da primeira edição de O Capital, haveria uma “lei econômica do movimento da sociedade moderna” (p. 79). Estamos de acordo com a tese de Correa (2012,
p. 217), para o qual a lei a que Marx se refere é a lei do valor, na medida em que o valor, nos termos do
autor, “é a própria expressão do caráter estranhado da sociabilidade humana na sociedade capitalista e
que, uma vez transubstanciado em capital, subjuga a humanidade a seus imperativos de expansão”. Se o
imperialismo, nos termos da teoria clássica, é entendido como um desdobramento do capitalismo, ambos
podem e devem ser explicados, em última instância e no maior nível de abstração, pela lei do valor.
Para a relação entre lei do valor e imperialismo, o francês Ernest Mandel desenvolve uma pista que nos
auxilia na demarcação da essência do objeto. Nos termos do autor: “subjacente a todo o desenvolvimento desigual e combinado das relações de produção capitalistas, semicapitalistas e pré-capitalistas,
interligadas pelas relações capitalistas de troca, está o problema do efeito concreto da lei do valor no nível
internacional” (Mandel, 1985, p. 46; grifos nossos).
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Mandel parece estar atento com os problemas no nível de abstração – característico da teoria clássica conforme Correa (2012) – na medida em que coloca por detrás do “desenvolvimento desigual e combinado”
o “problema do efeito concreto da lei do valor no nível internacional”. Sua ênfase recai sobre a formação
dos preços e nas possibilidades de transferência de valor que se desenvolvem a partir daí e que constituem, para ele, a chamada “troca desigual”: sua existência é o que permite, através do comércio exterior,
a sistemática transferência líquida de riquezas de um lugar para outro do globo; em outros termos, é o
que permite a operação de uma forma particular de imperialismo.
A contribuição de Ruy Mauro Marini também é crucial nessa formulação. Em sua obra clássica (Marini,
2005), ele confere à troca desigual um status fundamental: a característica definidora do subdesenvolvimento – a superexploração do trabalho – existe se, e somente se, existe a troca desigual; esta é tida como
pressuposto para aquela. Estamos de acordo com a concepção de M. Carcanholo (2013a; 2013b), para o
qual a troca desigual é o nome que se dá ao “processo de transferência de (mais) valor” de países com
composição orgânica do capital abaixo da média para os demais. Nesta interpretação a troca desigual é o
resultado da distinção entre produção e apropriação de valor no plano da economia mundial. O sentido
posto por Marini é o que ele irá chamar adiante de “exploração internacional”.
Esta noção de “exploração internacional” de Marini (2005, p. 150) só se torna possível na medida em que
as relações de troca passam a se desenvolver no âmbito do mercado mundial.
Qual a diferença com a teoria clássica do imperialismo? Aqui, nos clássicos, a exploração internacional tem
uma carga de violência mais intensa e os exemplos mais contundentes podem ser encontrados na obra de
Rosa Luxemburgo. Podemos explicar isso recorrendo ao próprio Marini (2005, p. 150): a não-violência do
comércio exterior só pode ser atingida quando ele próprio atingiu um determinado patamar que permita
aos capitais mais produtivos a apropriação de mais valor via troca.
Se resgatarmos a definição de Lenin, podemos perceber que trata-se de um elenco das formas mais comuns de apropriação de mais valor na época denominada de imperialismo clássico. Uma ilustração desse
ponto é o fato de que o traço mais típico do imperialismo seria a exportação de capitais: uma forma de
apropriação de valor produzido alhures via remessa de lucro ou pagamento de juros. Outro traço típico
do imperialismo clássico seriam as guerras ou a partilha territorial: outra forma de apropriação de valor,
desta vez diretamente via pilhagem, barateamento de elementos do capital constante, etc. Portanto, diferentemente do processo descrito pela teoria clássica, a apropriação não-violenta de mais valor só pode
ser atingida com o desenvolvimento da esfera da circulação.
Posto, então, que a “troca desigual” para Marini refere-se ao processo de transferência de valor (via distinção entre produção e apropriação) tal como defendido por M. Carcanholo (2013a; 2013b), a grande
contribuição do autor para a teoria do imperialismo foi caracterizar a essência do objeto. As distintas formas em que o imperialismo se manifesta possuem como motivação última a apropriação de mais valor: as
formas do imperialismo constituem o suporte material para a essência. Em outros termos, cada uma – essência ou aparência – só existe em função e para a outra. A teoria de Marini, portanto, depende da teoria
de Lenin na medida em que a chamada “troca desigual” precisa de um veículo material para se expressar.
Esse veículo material corresponde às diversas formas de imperialismo como indicadas por Lenin e outros.
Como é sabido, a preocupação central de Marini não era formular uma teoria do imperialismo (ou da
dependência) em geral. O certo era que sua motivação estava em contribuir, como explicitado em Marini
(2005b, p. 181), com o estudo das “leis de desenvolvimento do capitalismo dependente”. Em outras palavras, interessava mais ao autor as implicações do imperialismo sobre as economias dependentes do que
o imperialismo como tal.
Para Dussel (1988), Ruy Mauro Marini é o autor que mais se aproxima da forma como Marx tratava essas
questões, utilizando um arsenal categorial de acordo com a teoria do valor marxiana: composição orgânica, diferenças entre valores, preços de produção e preços de mercado, etc. Dussel (1988, p. 327) aponta
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que Marx já havia percebido (no começo de Teorias Sobre a Mais-Valia) que a essência da dependência
é a transferência de valor: “Porque hay transferencia de plusvalor de un capital global nacional menos
desarrollado hacia el que es más desarrollado, y ésta es la esencia o fundamento de la dependencia (diría
Marx), es necesario compensar dicha pérdida extrayendo más plusvalor al trabajo vivo periférico”.
Para nossos propósitos, nos interessa a pertinente interpretação de Dussel (1988, p. 331) sobre o chamado
“conceito abstrato de dependência” a partir de suas determinações essenciais.
Seu argumento parte da abstração de que a totalidade do modo de produção capitalista pode ser decomposta em dois capitais globais nacionais, cada um deles circunscrito a um determinado país. No nível
abstrato da dependência em geral, um capital global nacional é dependente se, na concorrência, é menos desenvolvido que o outro, ou seja, possui menor composição orgânica e, em função disso, transfere
valores na distribuição do mais-valor produzido mundialmente. O país que contêm esse capital pode ser
denominado de dependente, já que o fluxo de valores para fora é maior do que para dentro. Por oposição, os países imperialistas são aqueles cujos capitais se apropriam de uma grandeza de valor maior do
que produziram através da concorrência no mercado mundial. Finalmente é possível perceber porque o
imperialismo e a dependência são e não são a mesma coisa: são a transferência sistemática de mais-valor
observada por ângulos opostos.

A relação dialética entre essência e
aparência do imperialismo
Agora, de posse de arsenal categorial suficiente para iluminar, separadamente, a aparência e a essência
do imperialismo, precisamos entender a relação dialética entre elas. Especificamente, pretendemos responder a aparente contradição deixada pela investigação teórica: se a essência existe enquanto existe
concorrência entre capitais e esta, por sua vez, existe historicamente desde o surgimento do capitalismo,
por que a essência não se manifestou desde então? Ou seja, por que o imperialismo é uma fase particular
do capitalismo?
Nossa hipótese é a seguinte: o chamado imperialismo clássico refere-se ao momento histórico onde a
necessidade imanente de expansão do capital atinge um ponto em que, para a acumulação prosseguir,
aquele necessidade transforma-se em real.
O imperialismo clássico emerge, historicamente, no último quarto do século XIX pois o desenvolvimento
do capitalismo em geral e dos capitais mais produtivos em particular obrigou-os a recorrer a valores produzidos em outros lugares. Em termos históricos, a necessidade de aprofundar as relações no mercado
mundial foi uma resposta do capitalismo à crise estrutural da década de 1870. Ou seja, o momento histórico em que a essência do imperialismo se manifesta no nível da aparência corresponde ao momento onde
o imperialismo em potência, ou o vir-a-ser do imperialismo, se transforma no imperialismo concreto, real.
O que queremos enfatizar nesse ensaio é que as condições do vir-a-ser do imperialismo já estariam presentes com a própria existência do capital: se algum capital se apropria de mais valor do que produziu, a
essência do imperialismo já pode ser encontrada e, portanto, mesmo que o imperialismo não tenha ainda
emergido concretamente, podemos indicar a existência do imperialismo em potência.
O imperialismo real se manifesta na aparência e tem uma função bastante clara seguindo as indicações
de Grossmann (1979): através do mercado mundial, constituir uma contra tendência às crises (seguindo
fielmente a terminologia de Grossmann (1979) o imperialismo seria uma contra tendência ao “derrumbe del sistema capitalista”). Em termos lógicos, o imperialismo se manifesta sendo ele um resultado da
tendência às crises e da constituição do mercado mundial no capitalismo. Independente da forma sob a
qual ocorra essa manifestação, ela significa, essencialmente, uma apropriação maior do que a produção
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de valores no plano internacional e, por isso, tem o poder de acelerar a acumulação de capital nos países
ditos imperialistas e/ou postergar, atenuar, a realização das crises.
O desdobramento do conceito de capital implica a expansão contínua da esfera da circulação. Esta atinge
seu ponto máximo com a consolidação do mercado mundial que, portanto, refere-se a um desdobramento
do próprio capital. Nos Grundrisse, Marx (2011) indica que “a tendência de criar o mercado mundial está
imediatamente dada no próprio conceito do capital” (p. 332); ou, em outros termos, refere-se a ele como
um dos “fatos fundamentais” (p. 346) da produção capitalista. Ele cumpre um papel de superar, inicialmente, uma barreira ao desenvolvimento do capital; por isso, fundamental. Na medida em que uma possibilidade da crise é dada pela não realização do mais-valor e o mercado mundial expande a esfera da circulação
possibilitando novos campos de realização, sua gênese inibe aquela possibilidade. Ao mesmo tempo – e
contraditoriamente – ele potencializa as crises na medida em que integra ciclos de capitais que anteriormente não se relacionavam. Nos termos de Marx (1980), as crises do mercado mundial representam o “fenômeno mais intrincado da produção capitalista” (p. 937); ou “têm de ser concebidas como a convergência real e
o ajuste à força de todas as contradições da economia burguesa” (p. 945, grifos nossos).
Como resposta à possibilidade das crises, a constituição do mercado mundial representa a expansão à
última potência da esfera da circulação; consequentemente, conduz à concorrência entre capitais que
atuam contribuindo para o nivelamento da taxa de lucro mundial. A criação, ao menos tendencialmente,
de uma taxa de lucro mundial, equivale à afirmação de que ocorre, também em nível mundial, transferências e apropriações de valores entre capitais de distintasnacionalidades com diferentes composições
orgânicas. Na medida em que o desenvolvimento do capitalismo ocorre de forma desigual, algumas
regiões constituem composições orgânicas médias superiores às outras. Segue, portanto, uma tendência
à sistemática transferência de valores de algumas específicas regiões para outras. Tem-se, com isso, a
possibilidade mais geral para o imperialismo e o que estamos chamando de essência do imperialismo.
Reforçando o argumento apresentado: como o mercado mundial possibilita transferência sistemática de
valores entre regiões, nasce a dimensão mais abstrata do imperialismo. O imperialismo – que, partindo
de sua possibilidade geral, se desdobra em manifestações mais concretas – representa, portanto, na aparência um desenvolvimento em nível mais elevado das crises e na essência a transferência sistemática de
valores entre capitais de distintas nacionalidades.

Imperialismo, dependência e subimperialismo
Da interpretação sobre o imperialismo, podemos inferir que os chamados paísesimperialistas são qualitativamente iguais: a natureza imperialista de uma determinada naçãoreside no fato de que os capitais
daquela nacionalidade se apropriam, no mercado mundial, deuma massa maior de valores do que produzem. Ao mesmo tempo há uma dimensão quantitativaque os difere: a posição de cada país na cadeia
imperialista global é mais alta quanto maior amassa de valores apropriada vis-à-vis a produzida pelos
capitais daquele país. Por exclusão éossível entender, sob esses dois pontos, os países não-imperialistas
ou dependentes: sedefinem como tal na medida em que seus capitais cedem, no mercado mundial, uma
massa devalores maior do que a apropriada por eles; e quanto maior a massa de valores cedidos vis-à-visa
apropriada menor a posição na cadeia imperialista global.
Estamos seguindo, aqui, estritamente os entendimentos já postos em discussão nesse ensaio. Abstraímos
de fatores geopolíticos ou militares, como o faz Dussel (1988). Portanto,chamamos de cadeia imperialista
global apenas a relação entre Estados nacionais determinada quantitativamente pelos fluxos de valores
distribuídos globalmente entre os diversos capitais queinteragem no mercado mundial. É certo que, nesses termos, a relação entre Estados é umarelação social entre burguesias nacionais.
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Neste emaranhado de relações, a existência do subimperialismo pode ser visualizadaquando a concorrência no mercado mundial defronta vários capitais globais nacionais. A cadeiaimperialista torna-se mais
complexa e abrange relações de transferência de mais-valor entrecapitais particulares que na hierarquia
global são definidos como dependentes. Ora, se a questãofor tomada nesse nível elevado de abstração,
aquele país dependente cujo capital global nacionalse relaciona com outros capitais também de países dependentes e se apropria de mais valoresdo que produz nessa relação é o país chamado de subimperialista.
A partir desse entendimento fica bastante evidente o motivo pelo qual Marini (1977) sereferiu aos países
subimperialistas como “centros medianos de acumulação”, cuja composiçãoorgânica (ou produtividade)
média deve estar em um patamar intermediário na integração hierarquizada dos centros de acumulação
ou, em nossos termos, na cadeia imperialista global.
O subimperialismo, portanto, é uma categoria subordinada e relativa. Subordinada pois sópode ser definida após a caracterização da cadeia imperialista global e especificamente após acaracterização dos
dependentes. Relativa pois só é definido a partir da relação bilateral entre doispaíses ou entre um país e
um grupo de países de acordo com os níveis de produtividade.

Considerações finais
Em face da abundante retomada de estudos sobre imperialismo, dependência e o subimperialismo, tentamos oferecer, neste ensaio, nossa interpretação sobre a forma como as categorias fundamentais se
inter-relacionam. Nosso argumento é que a delimitação da essência do imperialismo permite caracterizar
a dependência e, então, apenas a partir desse movimento, podemos chegar ao subimperialismo.
Para além do mote teórico, a retomada desse tema segue uma preocupação política: nestasegunda década do século XXI, as estratégias de desenvolvimento alternativas ao neoliberalismona América Latina
estão em crise. Na sabotagem desses processos, o imperialismo – operadopelas burguesias nacionais e
internacionais – tem um papel central provocando crises cambiais, de abastecimento, inflacionárias, etc.
Uma saída, portanto, para contornar a sabotagem e retomar uma estratégia de desenvolvimento realmente alternativa é enfrentar o imperialismo (e o subimperialismo). Se chegamos à conclusão que ele é
essencialmente definido pela transferênciade valores e esta ocorre através da concorrência internacional
entre capitais, a classe trabalhadora latino-americana tem, basicamente, duas opções de enfrentamento.
A primeira é diminuir ou eliminar a concorrência externa, ou seja, inibir a transferência de valores para
fora. É a clássica saída desenvolvimentista que significa, entre outras coisas, a proteção à burguesia nacional. A experiência histórica mostra que em episódios como esse a burguesia nacional ganha graus de
liberdade para fixar preços de mercado acima dos preços de produção, gerando inflação. Consequentemente, o custo de vida para a classe trabalhadora aumenta, encarecendo o valor da força de trabalho.
Com isso, se os salários não acompanharem a inflação, aumenta a possibilidade de superexploração da
força de trabalho. Essa primeira opção, portanto, tem limites muito claros dados pela própria luta de
classes interna.
Enquanto a primeira opção era eliminar a concorrência entre os capitais, a segunda é eliminar o próprio
capital. Sem capitais não haveria concorrência e, muito menos, imperialismo. Ao mesmo tempo, desapareceria a exploração. Trata-se da única e necessária luta que pode iluminar o horizonte nebuloso para a
classe trabalhadora latino-americana.
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