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RESUMO 
 
A pesquisa aqui apresentada se dirige ao estudo da Teoria da 
Dependência brasileira. Particularmente, trabalharemos com os 
pressupostos teóricos do sociólogo Ruy Mauro Marini. O 
estudo trata-se de pesquisa bibliográfica fundamentada na 
economia-política marxista, tendo caráter quantitativo e 
qualitativo. Portanto, buscamos recuperar a contribuição de 
formulações como: dependência. Também trataremos de 
aspectos históricos caraterísticos dos principais embates 
classistas ocorridos no Brasil no intervalo: 1922 à 1964. 
Objetivamos então, contribuir para o estudo dos fundamentos 
da realidade política nacional e suas reverberações na esfera 
social. 
 
Palavras-chaves: Realidade Brasileira. Dependência. Golpe 
de 64.  
 
ABSTRACT 
 
The research proposes a study of the theory of Brazilian 
dependence. In particular, we will work with the theoretical 
assumptions of Marini sociologist. The study it is literature 
based on marxist economics-policy, and quantitative and 
qualitative nature. We seek to recover the contribution of 
formulations such as addiction. Also deal of historical 
characteristic aspects of the main classist clashes occurred in 
Brazil in the range: 1922 to 1964 then aimed to contribute to the 
study of the foundations of national political reality and its 
reverberations in the social sphere. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto se dispõe a retomar as principais considerações teóricas da 

Escola da Dependência brasileira e a articular com as particularidades do desenvolvimento 

socioeconômico nacional. Dentro do universo de estudiosos tributários desse debate, damos 

especial atenção às proposições de Ruy Mauro Marini. 

Marini foi um relevante sociólogo brasileiro vinculado a um grupo político 

denominado Política Operária – Polop. Nos anos 1960 à 1978, junto a outros intelectuais 

dos quais merece destaque Theotonio dos Santos e Vania Bambirra, Marini formulou 

diversas proposições sobre os processos históricos que formataram a realidade latino-

americana do período. Nesses estudos, que ganham envergadura particularmente a partir 

de 1969 (ano da primeira edição de Subdesenvolvimento e Revolução), Marini (já no exílio 

decorrente do Golpe de 64), rivaliza com as ementas da Comissão Econômica para a 

América –Latina e Caribe – Cepal, e com as conclusões de intelectuais vinculados ao 

Partido Comunista Brasileiro – PCB. 

Em síntese, Marini se ocupou do desenvolvimento de uma trama categorial 

vinculada a América-Latina. Parte disso se dá pela sua intensa atividade militante e pelo 

conhecimento que adquiriu sobre a realidade Latino-Americana enquanto professor do 

ensino superior no Brasil, Chile e México. Tendo sido excluído dos principais ciclos editoriais 

nacionais. Ainda conta com poucos trabalhos traduzidos. Esse trabalho é portanto, uma 

tentativa de divulgar seu pensamento. 

 

1. A DEPENDÊNCIA BRASILEIRA: ASPECTOS MATERIAIS. 

Objetivando negar análises ecléticas baseadas em adaptações categoriais que 

não correspondem a realidade regional da América-Latina, Marini (2005) cria um exame 

singular do desenvolvimento político-econômico dos países latinos. Segundo o autor, esse 

esforço se faz necessário perante a assimilação das diretrizes capitalistas pelos países 

periféricos gerarem fenômenos históricos particulares e deformes.  

Portanto, é a articulação do modo de produção global aos elementos particulares 

que permite estabelecermos conhecimento sólido sobre nossa realidade. Marini (2005) 

assinala que a América-Latina se desenvolve (a partir do século XVI) em estreita 

consonância com os ditames do capitalismo mundial. Dessa forma, é o fluxo de mercadorias 

produzidas no Brasil que alimentou a expansão do capital comercial e bancário, também 

sustentando o crescimento da indústria manufatureira. Essa empresa colonial (Sodré, 2002) 

exporta matérias primas e importa produtos manufaturados. Aqui temos a raiz do conceito 

de dependência de Marini (2005), ou seja, a subordinação de relações produtivas entre 



 

 

                  

nações formalmente independentes. Onde a realização de uma cadeia produtiva nacional 

existe em função de outra. Isso constitui uma unidade contraditória onde as relações de 

produção entre os países centrais e os países periféricos tendem a acentuar o grau de 

dependência econômica do último. 

Segundo Marini (2005), o fundamento da dependência está no período colonial. 

No entanto, é um equívoco no qual Gunder Frank incorre, afirmar que esse período já 

comporta relações de dependência em um mesmo nível que o século XX. Existem 

mediações inéditas que trazem há esse centenário originalidade, muito embora não excluam 

sua característica de continuidade com a época anterior. 

Assim, Marini (2005) coloca que o fim do ciclo do ouro incorreu em uma 

mudança qualitativa nas cadeias produtivas brasileiras com a incorporação da produção de 

bens primários. Daí provém a originalidade de um tempo histórico posterior (século XX). A 

partir dos anos 1840, a Inglaterra deu início a um processo de incremento de exportações 

que durou até a primeira guerra:  

[...] a partir de 1840-1850 começa a verdadeira expansão do comércio exterior (da 
Inglaterra); desde 1860, as exportações representam 14% da renda nacional [...] nos 
anos que precedem a guerra de 1914-1918 as exportações alcançaram ao redor de 
40% da renda nacional [...] a Inglaterra começará a depender cada vez mais do 
estrangeiro para sua subsistência.[...] (Bairoch apud Marini, 2005, p. 135-136) 

Importante citar que até esse ponto, a balança comercial brasileira é deficitária e 

que junto ao incremento de exportações, cresce o serviço da dívida externa que nos anos 

1860 representava 50% do saldo, se elevando para 99% na década seguinte. “Entre 1902-

1913, enquanto o valor das exportações aumenta em 79,6%, a dívida externa brasileira 

cresce em 144,6%, e representa em 1913, 60% do gasto público total.” (J.A. Barbosa-

Carneiro apud Marini, 2005, p. 134).  

Concluímos que Marini (2005) acertadamente distingue o incipiente surto 

econômico brasileiro derivado de uma economia estritamente extrativista. E o interpõe a um 

período no qual o processo produtivo dos países centrais geraram tantas mudanças 

qualitativas que reverberaram nos países periféricos os condicionando a reverem seus 

sistemas de produção. Isso é uma distinção elementar entre a Colônia brasileira e o Brasil 

da segunda metade dos oitocentos. Pois “[...] é com o surgimento da grande indústria que 

se estabelece com bases sólidas a divisão internacional do trabalho [...]” (Marini, 2005, p. 

136). 

Bem, o desenvolvimento industrial querer um nível de especialização em escala 

mundial. Isso permite que algumas nações se especializem cada vez mais suas indústrias 

convocando outras a direcionarem sua produção a bens primários e produtos da terra. Outra 

questão importante é o considerável aumento da produtividade de atividades agrícolas, pois 

a produção de excedente nessa esfera permite que os homens se desvencilhem desse 



 

 

                  

nicho produtivo, e fiquem disponíveis as mais diversas atividades capitalistas (Marx apud 

Marini, 2005). 

Em uma segundo estágio, dialeticamente os capitais concentrados nos países 

centrais retornam a América-Latina para direcionar seus investimentos em atividades 

primárias:  

É interessante observar que, a partir de um certo momento, as mesmas nações 
industriais exportarão seus capitais para a América Latina, para aplicá-los na 
produção de matérias primas e alimentos para exportação. Isso é sobretudo visível 
quando a presença dos Estados Unidos na América Latina se acentua e começa a 
deslocar a Inglaterra. (Marini, 2005, p. 137) 

De maneira geral no século XX, a Inglaterra direcionou seus investimentos na 

América-Latina a construção de ferrovias e a compra de títulos públicos. Quase 

simultaneamente, os Estados Unidos se concentram em fundos de mineração, no petróleo e 

na agricultura (Marini, 2005). Não podemos também desconsiderar que a Inglaterra não 

assimilou com tanta eficiência os pressupostos da Segunda Revolução Industrial no final do 

século XIX (de origem tecnológica, com presença massiva de novas fontes energéticas a 

atividade produtiva). 

Dando prosseguimento, Marini (2005) irá esclarecer outro elemento fundamental 

para compreender a dependência econômica que o Brasil sustenta no mercado mundial. 

Muitas vezes os estudiosos podem confundir o conceito de produtividade com o de mais-

valia relativa. O que interessa dizer, é que somente a incorporação de capital fixo a 

produção de mercadorias isoladamente não garante a elevação das taxas de lucro pelo 

capitalista. Isso acontece porque essas condições tendem a ser generalizadas ao ramo 

produtivo (por exemplo: pela formação de monopólios). Mesmo assim, isso não altera o grau 

de exploração da força de trabalho. O que o trabalhador está fazendo é produzir mais 

mercadorias em uma menor faixa de tempo (produtividade) e não alterando o valor (tempo 

de trabalho médio socialmente necessário) incorporado a mesma. 

Ocorre que o aumento da taxa de mais-valia passa necessariamente pelo 

aumento da proporção entre o tempo de trabalho excedente em relação ao necessário e não 

pelo aumento isolado da produtividade que deve, preferencialmente, atingir a produção de 

bens-salário (alimentos, roupas...). Com a redução do preço desses produtos (bens-salário), 

o valor da força de trabalho poderá ser rebaixado de maneira a aumentar as taxas de lucro 

do capitalista, pois o preço da cesta-básica pode ser diminuído. 

Disso podemos deduzir que a imensa oferta de alimentos que a América-Latina 

ajudou a criar na segunda metade do século XIX será um fator decisivo a concentração de 

capital em países centrais como a Inglaterra. Também implica dizer que se as taxas de 

produtividade se elevam, eleva-se também o consumo de matérias primas e por isso cai o 



 

 

                  

valor do capital variável em relação ao capital constante. Isso acarreta um aumento da 

composição orgânica do capital característica dos países centrais.  

Marini (2005) salienta que a taxa de lucro não pode ser fixada unicamente pelo 

seu intercambio ao capital variável. É necessário considerar todos os custos de produção 

(instalações, matérias-primas, salários). Esse movimento em escala ampliada elevará a 

participação de capital constante de maneira a reduzir as taxas de lucro, isso se dá porque o 

trabalho abstrato é o único elemento capaz de agregar valor ao capital e se a exploração da 

força de trabalho tende a ter participação menor no processo de acumulação de capital, a 

crise passa a ser um fenômeno inevitável. 

Frear esses elementos contraditórios dão aos países Latino-Americanos 

importância inédita no mercado mundial. Pois a indução dos mesmos a altas taxas de 

produção de produtos primários em vista ao seu barateamento no mercado externo se torna 

condição fundamental a reprodução do capital em escala mundial. 

No entanto, Marini (2005) lembra que a situação é mais complexa. A 

deterioração do preço de produtos agrícolas (acontecida pelo aumento da produção agrícola 

frequentemente estar associada a baixa nos preços). Em contraposição aos produtos 

industrializados (que ao vivenciarem o mesmo movimento, em geral, preservam seu preço 

por períodos mais longos) é motor gerador da deterioração dos termos de troca (relativo à 

troca de bens primários por produtos industrializados). Embora isso não aconteça de forma 

objetiva, dado o aumento da produtividade nos países periféricos (expansão acelerada) de 

produtos da terra. 

Mesmo em deterioração, as trocas continuam se expandindo e aqui se dá a 

distinção basilar entre Marini (2005) e os desenvolvimentistas dos anos 1960. Partindo da 

economia-política, Marini irá considerar os elementos políticos da conjuntura nacional:  

Não é porque foram cometidos abusos contra as nações não industriais que estas 
se tornaram economicamente débeis, é porque eram débeis que se abusou delas. 
Não é tampouco porque produziram além do necessário que sua posição comercial 
se deteriorou, mas foi a deterioração comercial o que as forçou a produzir em maior 
escala. (Marini, 2005, p.143).  

Assim, Marini (2005) problematiza a tese da Cepal referente à substituição de 

importações. Nela países como o Brasil poderiam alcançar posição inédita no mercado 

externo através de uma indústria desenvolvida e autônoma. 

2. Brasil nos anos 1920 à 1960: projetos classistas em disputa. 

Para complementarmos nossa argumentação até aqui, Marini (2000) busca 

explicar os fatores sociais que sintetizaram-se no “Golpe de 1964”. Aparentemente tal 

fenômeno pode não ter ligação estreita com o caminho econômico traçado pela nação até 

então. Mas consideremos que a economia-política sempre trabalha com variáveis 



 

 

                  

contraditórias. Portanto, Marini (2000) recorre à seus fundamentos para desmistificar as 

análises simplistas que atribuem o surgimento do movimento ditatorial no Brasil, unicamente 

a intervenção imperialista do governo norte-americano. Além disso consideramos:  

[...] O Golpe de 1964 é o momento privilegiado...porque instrumenta o capitalismo 
brasileiro a fazer sua grande opção no processo de acumulação de capital. A 
realização através da exportação e da esfera alta do consumo passa a ter papel 
central no processo de acumulação [...] dessa forma [...] a ditadura militar... não 
significou um retrocesso na expansão econômica, mas o seu redirecionamento, 
voltando-se mais para o mercado externo e para as altas esferas do consumo [...] 
(SADER, 2009, p. 28-29) 

O intelectual se reporta ao conceito de dependência e integração existentes 

entre os países no capitalismo maduro para justificar que um fenômeno de tal porte não 

possa ser elucidado a partir de uma única variável, mas sim a partir de um todo 

contraditório, onde distintas forças se posicionaram e defenderam seus interesses 

classistas. Assim, se uma força política externa exerce influência em um Estado Nacional, 

esse poder é sempre relativo e particular, se distribui de maneira histórica e, portanto 

obedece a fatores internos específicos. 

Bem, que fatores seriam esses? Marini (2000), afirma que existem na história 

política brasileira analisada por ele dois períodos. Portanto, uma primeira fase 

compreenderia o período de 1922-1937. Nesse interlúdio, a Primeira Guerra Mundial gerou 

no Brasil um esforço de substituição de importações, como consequência, uma demanda 

por produção em países pouco representativos em termos industriais; esse processo é 

acentuado com a crise de 1929.   

Como transformação social tem-se o aparecimento de uma nova classe média, 

uma “[...] burguesia industrial diretamente vinculada ao mercado interno e de um novo 

proletariado, que passam a pressionar aos antigos grupos dominantes para obter um lugar 

próprio na sociedade política. [...]” (MARINI, 2000, p. 13) O resultado desse episódio é um 

compromisso claro e definido: a burguesia alcança hegemonia relativa no projeto do Estado 

Novo (modelo governista tipicamente corporativista com rígida organização sindical). 

Essa aliança e proposta de governo obteve sucesso por um período breve e não 

pode se sustentar por muito tempo. Ocorre que a crescente industrialização, fez com que a 

complementaridade existente entre a indústria e o setor agrícola fosse rompida. Aliada a 

essa questão temos uma massa de trabalhadores insatisfeitos com o longo período de 

opressão cultural característico do governo Vargas (Estado Novo) e mantido durante a 

administração do marechal Dutra (1945-1950). A vitória de Getúlio, dessa vez, por via 

eleitoral (primeiro caso onde um candidato da oposição vencia as eleições), fez com que a 

burguesia industrial percebesse o potencial das ações populares e buscasse direcioná-las a 

pressionar a resistência do setor agroexportador.  



 

 

                  

Essa aliança era possível porque propondo um amplo programa de expansão 
econômica, a burguesia abria perspectivas de emprego e de elevação do nível de 
vida para a classe operária e para as classes médias urbanas, criando assim uma 
zona de interesses comuns que tendiam a expressar-se politicamente em um 
comportamento homogêneo. Essa tendência será acentuada pela burguesia através 
do manejo das diretivas sindicais (via Ministério do Trabalho) e pelo impulso que deu 
às idéias nacionalistas, que lhe permitiram exercer um controle ideológico sobre as 
massas (MARINI, 2000, p.14) 

Assim, Getúlio teve por um breve período a estabilidade necessária para reativar 

uma política progressista e nacionalista desaguando em 1952, num plano audacioso que 

pretendia proporcionar ao Brasil o monopólio estatal do petróleo (Petrobras), energia elétrica 

(Eletrobras), recursos públicos para os setores de saúde, alimentação, transporte e energia 

(plano SALTE), aumento de 100% do salário mínimo (congelado desde 1945). Como um 

dos pontos altos de seu governo, Getúlio nomeou Jango como Ministro do Trabalho (por sua 

vez Jango passaria a conduzir ações públicas bastante agressivas, ameaçando 

abertamente as oligarquias dominantes) (MARINI, 2000). 

No entanto, a direita nacional ameaçada pela possibilidade de uma “república 

sindicalista” pressionou Jango e sua renúncia sinalizou a decadência do sonho de Vargas 

que, ainda buscou agradar os industriais e latifundiários com a “Lei de Segurança Nacional” 

e a prorrogação do acordo militar com os Estados Unidos (onde as maiores patentes 

militares seriam formadas pela escola de oficiais de Washington), além da reforma cambial 

de 1953 (objetivava incrementar exportações e reduzir importações direcionando o fluxo de 

capitais para o mercado livre).  

Mais tarde essa última medida contribuiu para um pequeno período de 

estabilidade econômica que teve seu fim com a queda do preço internacional do café e a 

redução de exportações, mergulhando o país em uma nova crise cambial. Somado à isso, 

temos altos índices de inflação, o que tencionou a população a reivindicações e greves 

(essa última, forma de reinvindicação coletiva legitimada pelo Estado brasileiro somente no 

ano de 1953) (Marini, 2000).  

Não suportando a pressão política e isolado pelo resultado negativo de “ações 

de conciliação de classes” (inclusive pelos comunistas), Vargas suicida-se em 24 de agosto 

de 1954. Em síntese: 

O fato básico a considerar é que a indústria nacional se expandiu graças ao sistema 
semicolonial de exportação que caracterizou a economia brasileira antes dos anos 
30 e que essa indústria não sofreu limitação ou competição sensível em virtude das 
condições excepcionais que haviam criado a crise de 1929 e o conflito mundial. O 
compromisso político de 1937 tivera por base essa realidade objetiva. Por volta dos 
anos 50, a situação muda. Enquanto a indústria se empenha em manter alto os tipos 
de câmbio, o que leva a se chocar com o setor agroexportador, cujos lucros ficavam 
assim diminuídos, este setor já não pode oferecer  a indústria o montante de divisas 
que lhe proporcionava em outros tempos. Pelo contrário, muitas vezes era 
necessário que, através da formação de estoques generosamente pagos, o governo 
garantisse os lucros dos plantadores e exportadores, estoques que, na verdade, 
correspondem a imobilização de recursos necessários a atividade industrial.” 
(MARINI, 2000, p.17) 



 

 

                  

Ou seja, está posta a grande contradição entre os dois setores da burguesia 

nacional (industrial e agroexportadora), ao necessitar de moeda estrangeira para compra de 

equipamentos para sua produção, os industriais urbanos viram no setor agrícola o capital 

necessário a tal ação. Ocorre que o momento histórico privilegiado do início dos anos 1930 

havia se findado, e a ascensão do mercado livre no final do período varguista proporcionaria 

a evasão de divisas do capital estrangeiro:  

“[...] os gastos anuais médios relativos à exportação de capital foram, no período 
1949-53 de quase 3 milhões de cruzeiros, soma só superada pela exportação de 
café e muito superior à quantia que se gastou na importação de equipamentos 
mecânicos e veículos a motor [...]” (PRADO Jr. apud MARINI, 2000, p. 18).  

O capital não conseguiria realizar sua expansão no mercado nacional pelo 

padrão de consumo do mercado interno e escaparia para outras paragens. Isso se tornaria 

um problema central e dá norte a leitura dialética da realidade brasileira, pois permite 

aferimos que ao mesmo tempo em que enxerga os perigos econômicos da sua relação com 

recursos externos, a burguesia brasileira aumenta seu grau de dependência em relação ao 

capital estrangeiro enaltecendo o seu perfil parasitário. 

 Isso dá origem à um padrão econômico caracterizado por pequenos espasmos 

produtivos, e não por projetos político-econômicos de longo prazo e bem estruturados 

(OSÓRIO 2009). Posterior a esse momento, temos no Brasil um espaço de tempo onde 

existe uma readaptação das forças políticas. Tem-se a candidatura de Café Filho 

apresentada pelo PCB, no entanto, Eugenio Gaudin assume o Ministério da Fazenda 

representando o extremo interesse da burguesia nacional em aproximar-se do capital 

estrangeiro e abandonar antigos projetos de industrialização demonstrando mais uma vez o 

seu provincianismo (MARINI, 2000).  

Um fato econômico relevante ao direcionamento político posterior foi a Instrução 

113 da Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC. Essa normativa, sem alterar o 

sistema cambial, incentivava a penetração de capital estrangeiro permitindo a entrada de 

máquinas e equipamentos de empresas internacionais que não tivessem cobertura cambial 

(isso não era permitido às indústrias nacionais). Essa Instrução, combinada com a Lei 

2.145/54, no período de 1955 a 1961 permitiu a entrada de 2,3 milhões de dólares na 

economia nacional. Isso seria um fator decisivo nos próximos acontecimentos políticos do 

Brasil (MARINI, 2000). 

Após uma tentativa fracassada da direita em controlar o governo sozinha, tem-se 

a posse dos candidatos eleitos: Juscelino Kubitschek e seu vice-presidente João Goulart 

(coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Trabalhista Brasileiro). JK tinha um 

plano arrojado (Plano de Metas), que consistia em incentivos financeiros públicos a setores 

básicos e na penetração de capital estrangeiro. Também na construção de obras públicas e 



 

 

                  

na construção civil – nesse último nicho, JK preferiu concentrar seus esforços na construção 

de Brasília (MARINI, 2000). Dessa maneira, os investimentos estrangeiros alcançam o 

montante de quase 2,5 bilhões de dólares no governo de JK (recurso destinado 

basicamente a atividades de infra-estrutura e indústria leve, pesada) (MARINI, 2000).  

Importante salientar que as empresas nacionais também se aproveitaram da 

cobertura cambial dada às empresas estrangeiras (Instrução 113) para importação de 

equipamentos com cobertura cambial – o que aumentou o grau de dependência da fraca 

indústria nacional (Marini, 2000). Com relação aos conflitos existentes entre o setor 

industrial e agroexportador, temos como elemento evidente que a deterioração econômica 

do último não correspondeu a sua perda de poder político.  

Aqui é importante salientar, conforme Marini (2000), que nem o domínio que os 

grandes latifundiários tinham sobre a massa camponesa, fator elementar no jogo eleitoral. 

Muito menos a firme posição que esse grupo ocupava na estrutura política nacional se 

comparava a dependência que a indústria tinha em relação à exportação, fonte de divisas 

para as importações e que a crescente dependência do capital externo veio acentuar:  

“[...] os lucros obtidos pelas empresas imperialistas só podem ser liquidados (e só 
então constituirão para eles verdadeiros lucros) com os saldos de nosso comércio 
exterior, por ser da exportação de onde procedem nossos lucros em moeda 
estrangeira. Descontada a parte desses recursos que se destinam a pagar as 
importações, é do saldo restante, e somente dele, que poderá sair o lucro dos 
investimentos feitos aqui pelos trusts.” (PRADO Jr. apud MARINI, 2000, p. 21) 

 

 

 

CONCLUSÃO 

A questão é que a grande decisão da burguesia nacional em abdicar da 

construção de uma indústria e de um mercado interno, colocou o Brasil em uma posição 

produtiva frágil. Ao mesmo tempo que passou a depender intimamente do incentivo do 

capital externo em sua economia, a remuneração do capital estrangeiro não pôde se realizar 

através do consumo interno. Aqui existe uma separação entre as esferas da produção e 

circulação característica de economias estritamente exportadoras Marini (2005).  

Isso obrigou o governo a retroceder ainda mais em políticas protecionistas 

favorecendo a evasão de divisas (retirada de lucros estrangeiros de possíveis investimentos 

na economia interna). Nesse contexto, o único mecanismo que pode contribuir para a 

reprodução ampliada do capital no Brasil é a superexploração do trabalho (MARINI, 2000). 

Por questões de espaço não poderemos desenvolver tal conceito. 



 

 

                  

Por fim, importa-nos ainda dizer que esse trabalho tem por objetivo prestar 

tributo aos Teóricos da Dependência, especialmente Marini (2000), Frank (2009) que foram 

exemplos da aplicação rigorosa da análise materialista marxiana. Essa escola apresenta 

algumas peculiaridades, por romperem com as teses hegemônicas do pensamento de 

esquerda no Brasil, pagaram o preço do ostracismo, e sofreram fortes ataques dos 

principais agentes editoriais nacionais, desta forma, seus estudos e conclusões, ainda, 

encontram-se incipientemente divulgadas nos países a que eles detiveram extrema devoção 

analítica.  
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