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Entre as décadas de 1960 e 1970 houve uma grande ascensão da vertente crítica - 
marxista da teoria da dependência na América Latina, onde a problematização dos 
processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo mundial 
eram estudados atentamente. Através de um complexo estudo do desenrolar da 
reprodução do capital em âmbito global surgem teóricos como Ruy Mauro Marini e 
Immanuel Wallerstein que problematizam conceitos como subimperialismo e 
semiperiferia. Estes autores tratam então de conformar categorias analíticas que visam a 
explicar o funcionamento do capitalismo mundial. Problematizar-se-á nesta apresentação 
os conceitos de subimperialismo de Ruy Mauro Marini e de semiperiferia de Immanuel 
Wallerstein, como também, o conceito de capital-imperialista de Virginia Fontes, e a 
leitura realizada por Tatiana Berringer à respeito da categorização destes autores já 
mencionados. Ao trazer os pensamentos de Fontes e Berringer enquadramos a atualidade 
dessas problematizações, visto que estas autoras trazem para a atualidade debates 
consolidados nos anos 1960, 1970 e 1980, colocando-nos questionamentos sobre a 
vigência ou não das categorias antes mencionadas. Todos esses conceitos serão aplicados 
para pensar a dinâmica da economia brasileira na América Latina, assim estas categorias: 
subimperialismo, semiperiferia e capital-imperialismo serão averiguadas junto a dados 
empíricos que apresentam a transnacionalização das multinacionais brasileiras, o 
investimento direto estrangeiro (IDE) e a porcentagem do produto interno bruto (PIB) 
correspondente a dívida pública brasileira. Dados que ao mesmo tempo ilustram o relativo 
crescimento dos capitais brasileiros, como também apontam a estreita dependência do 
capital nacional ao capital estrangeiro. Espera-se com isso poder-se examinar o papel 
brasileiro dentro da América Latina, correlacionando os dados encontrados com as teorias 
apresentadas pelos autores antes mencionados, tentando designar o papel do Brasil no 
atual processo de desenvolvimento do capital mundial e latino-americano. Assim 
agradeço à Universidade Federal Da Integração Latino-Americana, pela oportunidade de 
pesquisa e pela bolsa concedida. 
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1 Bolsista do Projeto de Iniciação Científica “Relaciones Económicas Internacionales en el MERCOSUR: 
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