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INTRODUCAO 

A inten<;ao das breves reflexoes deste artigo e menos uma expos1<;ao 
pormenorizada da Teoria Estrutural do lmperia/ismo, de Johan Galtung, do 
que uma analise crftica, baseada nos ensinamentos em materia de teoria 
do conhecimento da Escola de Frankfurt (Adorno, Horkheimer) dos seus 
pressupostos, da sua metodologia e da sua relevancia pratico-polftica. 

Com este intuito avan<;amos ·em duas fases. Numa primeira fase pro
cedemos a uma apresenta<;ao condensada dos conceitos e do modelo da 
Teoria Estrutural do lmperia/ismo, de Galtung (1), para passar a seguir a 
uma crftica com as caracterfsticas acima referidas. 

1 - Apresentaf;io da teoria estrutural do imperialismo 

1 .1 - Detinit;ao dos conceitos 

Os conceitos centro e periferia tem um significado central na teoria 
estrutural do imperialismo. Este par de conceitos e empregue tanto no am
bito da analise de sociedades nacionais (2) como no das rela<;oes entre na
<;6es. 

No plano de analise da sociedade nacional, Galtung define os concei
tos centro-periferia em rela<;ao aos indivfduos da seguinte maneira: 

A sociedade esta dividida num centro e numa periferia onde 
o centro e a parte favorecida e a periferia a parte rejeitada da so
ciedade. A periferia e a vftima de comunica<;ao insuficiente e de 
isolamento e representara, por isso, outras fases de forma<;ao de 
atitudes que o centro (3). 

(*) Este artigo e tirado da introdu<;:ii.o metodol6gica da minha tese de doutoramento «Ge
nesis und Entwicklung der 'Unterentwicklung' Das Beispiel des franzosischen Kolonialismus 
im Senegal••. Genese e Desenvolvimento do «Subdesenvolvimento». 0 Exemplo do Colonia
lismo Frances no Senegal, publicada pela Universidade de Kassel (RFA), sob o mesmo titulo, 
em 1978. 

tung. 

(**) Professor convidado do Institute Superior de Economia. 
(1) Galtung (1972). 
(2) Nesta parte, dedicada a apresenta<;:ii.o, conserva-se a terminologia utilizada por Gal-

(3) Galtung (1964), p. 230. 
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Esta divisao da sociedade em under dogs e top dogs e efectuada 
na base de criterios tais como participac;:ao social e polftica, conheci
mento sobre processos politicos, formac;:ao de opiniao, atitude perante a 
mudanc;:a social, posic;:ao social (rendimento, zona habitacional, ramo 
profissional), etc. (4). 

No plano analftico das relac;:oes entre nac;:oes ha tres abordagens 
possfveis, segundo Galtung, para a definic;:ao dos conceitos centro-periferia 
que conduzem aos mesmos resultados. Centro e periferia podem dife
renciar-se: 

1) Relativamente as caracterfsticas absolutas (variaveis de desen
volvimento): o centro fica no topo da escala e a periferia 
em baixo; 

2) Relativamente as relaqoes de interacqao (por exemplo, fndice 
da estrutura do comercio externo): o centro enriquece 
mais que a periferia; 

3) Relativamente a estrutura de interacqao (por exemplo, Indices 
das concentrac;:oes do comercio e dos parceiros comer
ciais): o centro tem uma posic;:ao mais central na rede de 
interacc;:oes do que a periferia; a posic;:ao da periferia no 
fndice de concentrac;:ao e mais alta (5). 

Para poder abordar a harmonia ou desarmonia de interesses, Galtung 
define «interesse» da seguinte maneira: 

Vou designar este verdadeiro interesse por CV, condic;:ao de 
vida. Este e talvez mensuravel atraves de indicadores como rendi
mento e nfvel de vida no sentido materialista usual mas conceitos 
como qualidade de vida tambem fariam parte da definic;:ao, sem 
falar na autonomia. 0 conteudo exacto das CV e menos impor
tante, para este fim, que a definic;:ao de conflito de interesses: 

Existe conflito ou desarmonia de interesses quando 
as duas partes estao em ligac;:ao entre si de tal 
maneira que o abismo de CV entre elas aumenta; 

Nao existe conflito ou desarmonia de interesses 
quando as duas partes estao em ligac;:ao entre si 
de tal maneira que o abismo das CV entre elas di
minui (6). 

(4) Galtung (1964), pp. 207 e segs. 
(5) Galtung (1972), pp. 87-88 (os exemplos entre parentesis referem-se ao «tipo econ6-

mico do imperialismo»). 
(6) Galtung (1972), p. 31. 
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0 conceito de interesse aqui usado baseia-se, segundo Galtung, num 
«pressuposto normativo de igualdade)) (?). 

A partir dos conceitos acima definidos, conflito de interesses e harmo
nia de interesses e centro-periferia, Galtung determina o conceito de <<impe
rialismo)): 

lmperialismo e uma relac;:ao entre uma nac;:ao no centro e 
uma nac;:ao na periferia de tal modo que: 

1) Existe harmonia de interesses entre o centro da nac;:ao 
central e o centro da nac;:ao periferica; 

2) Existe maior desarmonia de interesses no interior da 
nac;:ao periferica do que no interior da nac;:ao cen
tral; 

3) Existe desarmonia de interesses entre a periferia da 
nac;:ao central e a perif~ria da nac;:ao periferica)) (B). 

1.2 - 0 modelo da teoria estrutural do imperialismo 

Recorre-se aos conceitos acima definidos para construir um modelo 
te6rico do imperialismo do qual apresentaremos em seguida uma visao 
geral. 

Dais mecanismos condicionam o imperialismo acima definido {9). Um 
resulta da interacc;:ao vertical atraves da qual a nac;:ao dominante se enri
quece mais do que a dominada como consequencia do processo de i-nte
racc;:ao. Particularmente importante no imperialismo actual na sua forma 
neocolonial e a existencia de diferentes efeitos de arrastamento spin off, 
resultantes da troca de bens industriais por materias-primas. 0 segundo 
mecanismo encontra-se na estrutura feudal (sic) de interacc;:ao que s6 per
mite as nac;:oes dominadas da periferia fracas relac;:oes comerciais e de 
comunicac;:ao. 

Distinguem-se cinco tipos de imperialismo (1°): econ6mico, politico, mili
tar, comunicativo e cultural interrelacionados (efeitos spillover) e que se po
dem reforc;:ar mutuamente de varias maneiras. 

A componente hist6rica deveria entrar nesta teoria do imperialismo na 
medida em que tres fases do imperialismo sao discutidas (1 1). 

a) A fase colonial na qual ambos os centros pertencem a mesma 
nac;:ao; 

(7) Galtung (1972), p. 34. 
(B) Galtung (1972), p. 36. 
(9) Galtung (1972), p. 40. 
(10) Galtung (1972), p. 55. 
(11) Galtung (1972), p. 62. 
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b) A fase actual neocolonial em que estao ligados por instrumen
tos de organiza~oes internacionais (12); 

c) E a fase nee-neo-colonial, no futuro, em que as liga~oes sao 
efectuadas por meio de instrumentos de comunica~ao 

rapida. 

1.3 -A pretensao da teoria estrutural do imperialismo 

«A decisiva materializa~ao do modelo centro-periferia assenta 
(contudo) na demonstrac;ao concreta do conteudo imperialista das 
interac~oes entre o respective centro e a respectiva periferia (1 3)». 

Galtung afirma expressamente que a teoria por ele desenvolvida «nao 
e um mau mapa para a orientaQao no mundo moderno» (1 4

), e «e uma base 
suficiente para a investiga9ao empfrica, tanto para abordagens te6ricas 
liberais como marxistas e utilizando tanto estudos estatfsticos como de 
casas» (1 5) e sobretudo que «todos os factores - acima citados - podem ser 
operacionalizados» (1 6

), o que ele tenta provar analisando o caso do <<impe
rialismo econ6mico» na base de dados numericos (17), tarefa que o IPRI se 
propos levar a cabo para todo o espectro das rela~oes imperialistas da 
CEE com os estados associados (1 8}. 

0 autor tambem concorda com a preten9ao da relevancia pratico
·polftica das teorias em ciencias sociais. Galtung tem consciencia de que 
cada teoria tem que responder a exigencia <<de ser elucidativa sabre uma 
pratica e sabre quem poderiarri ser os agentes responsaveis por essa pra
tica» (19}. 

As <<implicaQoes polfticas comprovaveis» (2°} inclufdas na sua teoria e dela 
resultantes sao ja indicadas no ensaio fundamental <<Uma teoria estrutural 
do imperialismo» numa parte final dedicada as questoes estratgicas (21 ) 

que sirva de base para uma pormenorizada discussao estrategica para a 
ultrapassgem da violencia directa e estrutural atraves da luta anti-imperia
lista (22). 

(12) As empresas multinacionais, por exemplo, sao entendidas como organizac;:oes inter-
nacionais do tipo econ6mico. 
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(13) Galtung (1972), p.17 (o italico e nosso). 
(14) Galtung (1972), p. 86. 
(15) Galtung (1972), p. 87. 
(16) Galtung (1972), p. 80.· 
(11) Gallung (1972), pp. 82 e segs. 
(18) Galtung (1972}, p. 80, cit. 30. IPRI: International Peace Research Institute, Oslo. 
(19) Galtung (1872), p. 102. 
(20) Galtung (1972}, p. 102. 
(21) Galtung (1972), pp. 95 e segs. 
(22) Galtung (1972}, pp. 55 e 56, cit. 12. 



2 - Sobre a critica da teoria estrutural do imperiallsmo 

2.1 - Fundamentos da critica 

«Os trabalhos ate agora elaborados sabre a teoria do sub
desenvolvimento situam-se a um alto nfvel de abstrac<;:ao com 
pouca evidencia empfrica ou possuem uma grande evidencia em
pfrica na ausencia de nfvel e capacidade de abstrac<;:ao. Alem 
disso, orientam-se demasiado numa instancia da estrutura, sobretudo 
na econ6mica, razao pela qual nao podiam chegar a uma teoria 
global (23)». 

A teoria estrutural do imperialismo procura encontrar um compromisso 
entre a «evidencia empfrica» e um nfvel de abstrac<;:ao suficiente, de modo 
a obter um modelo te6rico valido independentemente do espa<;:o e do tempo. 
Galtung ve a «preponderancia da orienta<;:ao econ6mica» ultrapassada 
atraves da sua teoria, mesmo quando os exemplos para a confirma<;:ao do 
modelo centro-periferia a escala mundial continuam a ser procurados no 
campo econ6mico (24}. Ele escreve: 

A concep<;:ao aqui defendida nao e reducionista no sentido 
tradicional da teoria marxista-leninista que entende o imperialismo 
como uma rela<;:ao econ6mica na base do capitalismo privado e 
assenta a teoria do domfnio numa teoria do imperialismo (25}. 

Consequentemente, os cinco tipos ou formas de imperialismo sao vis
tas numa rela<;:ao de interdependencia mutua (spill-over) mas salienta-se 
que nenhum «dos tipos e mais fundamental que os outros ou oredetermi
nante» (26}. 

Seguidamente examinar-se-a em detalhe a teoria estrutural com base 
nestes fundamentos e discutir-se-a em que medida e que ela corresponds 
as ambi<;:oes por ela propria colocadas. E isto sobretudo em rela<;:ao a sua 
ambi<;:ao de aplica<;:ao numa analise segundo «conceitos te6ricos marxis
tas» (27). 

Com este objectivo iremos rever os pontos enunciados na primeira 
parte deste trabalho. 

(23) Sonntag (1973), p. 163. 
(24) Galtung (1972), pp. 82 e segs. 
(25) Galtung (1972), p. 30. 
(26) Galtung (1972, p. 55. 
(27) Galtung (1972), p. 87, ver tambem p. 80: «0 que frequentemente e chamado 'rneto· 

logia positivista' aplica·se a problemas de analises estruturalistas ou mesmo marxistas.» 
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2.2 - Sobre a critica aos conceitos «centro, periferia, interesse, imperialismo», de 
Galtung 

As noc;:oes «centro-periferia» sao quantificadas tanto no plano analftico 
da sociedade «nacional» como no plano internacional com base em crite
rios empfricos. 

Todavia, a «sociedade nacional» e mais do que a soma dos indivfduos 
que a compoem. Relac;:oes sociais de produc;:ao hist6ricas especfficas pre
determinam o Iugar do indivfduo no <<centro» ou na <<periferia» da forma9ao 
social. As grandezas utilizadas para a quantificac;:ao do <<centro» e da <<peri
feria» no plano da formac;:ao social sao, por conseguinte, consequencias da 
inserc;:ao dos indivfduos nestas mesmas relac;:oes de produc;;ao. 

Por outro lado, as tendencias hist6rias das formac;:oes sociais do <<cen
tro internacional», ou seja, do modo de produc;:ao capitalista desenvolvido, 
determinam as grandezas que o autor extrafu para a definic;;ao do imperia
lismo. 

Na sua abordagem, Galtung s6 pode constatar a cristalizac;;ao, no 
plano das formas aparentes, da polarizac;:ao tanto no interior das formac;:oes 
sociais capitalistas desenvolvidas, como entre estas e as suas periferias 
dependentes, na ausencia de uma analise hist6rico-genetica do processo 
global gerador e reprodutor desta polarizac;:ao. 

A reduc;;ao dos conceitos tirados da analise de classes hist6rico
-materialista a uma func;:ao puramente classificat6ria (28) e a sua deslocacao 
desta teoria retira-lhes o seu primitivo poder explicative e a sua relevanCia 
pratico-polftica, o que conduz Galtung a contradic;:oes: par urn lado reconhe
ce explicitamente que a estrutura do imperialismo do qual o seu niodelo 
deriva, se refere a existencia de classes (29), par outro lado, afirma, para 
manter o modelo tambem aberto a <<metodos liberais de investigac;:ao»: 

De facto, nada existe nesta teoria que pressuponha uma es
trutura de classes dicot6mica, pais esta teoria nao se refere a 
uma dicotomia como proprietaries versus nao-proprietarios de 
meios de produc;:ao (3°). 

Este dilema surge porque Galtung nao toma uma posic;;ao inequfvoca 
no tocante a questao <<em que medida os metodos orientadores da investi
gacao e as teorias se apoderam adequadamente do objecto de investiga-

(28) A «tendencia harmonicista elimina os antagonismos da realidade atraves da sua ela
borac;:ao metodol6gica baseando-se no metodo classificat6rio ainda que sem a intenc;:ao dos 
que dela se servem», Adorno (1970), p. 185. 

(29) E significative que isto acontec;:a no capitulo «Algumas implicac;:oes estrategicas», 
onde, para nao se ver obrigado a refugiar-se em construc;:oes voluntaristas, Galtung fala de 
«conflito de classes internacional» (p. 97) e da possibilidade «da eliminac;:ao do centro da peri
feria como classe» (p. 100). 

(30) Galtung (1972), p. 90. 
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<;:ao, o penetram na sua complexidade e podem apresentar resultados prog
nostica e socialmente relevantes ou em que medida as premissas da cien
cia emplrica s6 podem levar a afirma<;:oes a priori particulares e limita
das» (31 ). 

lsto e particularmente clara quanta se trata do conceito chave «con
flito de interesses». Este e deduzido do abismo das condi<;:oes de vida entre 
o centro e a periferia. Mas dado que este abismo das condi<;:oes de vida 
constatado e o aspecto aparente de uma estrutura de classes que tern as 
suas raizes nas rela<;:oes de produ<;:ao da formac;ao social capitalista de
senvolvida, e que Galtung tambem constr6i o conceito de imperialismo na 
base de uma rede de conflito de interesses e hamonia de interesses entre 
centro e periferia utilizando o conceito de interesse acima definido, a sua 
teoria baseia-se implicitamente numa realidade estruturada em classes, tanto 
ao nlvel nacional como internacional, mesmo quando o contesta. 

Como ele nao associa os conceitos centro, periferia e interesse as re
la<;:oes de produc;ao, mas sim a criterios que sao uma consequencia destas 
e como procura compreender o imperialismo com base na sua estrutura 
observada num dado momenta hist6rico e nao as suas origens hist6rico
-sociais na acumula<;:ao capitalista, tais conceitos tornam-se recuperaveis 
para metodos de investigagao positivistas mas perdem no contexto do seu 
isolamento do edificio te6rico de origem a sua primitiva relevancia te6rica 
e pratico-politica; tornam-se meros inv61ucros vazios de conteudo con
ceptual. 

2.3 - Sobre a critica do modelo da teoria estrutural do imperialismo 

2.3.1 - 0 metodo 

Um tal procedimento tern obrigatoriamente consequencias em rela<;:ao 
ao metoda do desenvolvimento do modelo centro-periferia da teoria estrutu
ral do imperialismo. 

A suposta «evidencia emplrica» e alcanc;ada pela deduc;ao do modelo 
do imperialismo da estrutura do imperialismo dos anos sessenta (32) resul
tante de um processo hist6rico, respondendo a necessidades objectivas 
politico-econ6mcias do capital (33) e que continua a ser forjada a partir des
sas necessidades. (E evidente que as actuais tendencias do imperialismo 
- mundializac;ao do processo produtivo- ultrapassam este modelo). 

(31) Schulze (1973), p. 68. 
(32) «E normal que, quanto nos limitamos ao nfvel das aparencias, em vez de as tomar 

como ponto de partida da analise, nos arriscamos a tornar-nos vftimas do positivismo empi· 
rista», Amin (1971) .. p. 612. 

(33) Ver a prop6sito, por exemplo Schulze (1973), p. 71. 
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0 silogismo torna-se perfeito quando se recorre a material estatfstico 
para confirmar o modelo (34). A falta de uma base teorica uniforme do seu 
modelo obriga Galtung a um ecleticismo que utiliza tanto as ja existentes 
teorias do imperialismo (35), como dados emprfcos (36), em parte tambem 
afirma<;:oes falsas (37) e ainda a propria Historia como materia-prima. 

A concep<;:ao reducionista da Historia (38) implica a definir;ao quase em 
aditamento, de tres fases de imperialismo, com base em criterios descriti
vos em que para cada fase se recorre a um criterio especial, em cuja es
colha, entre diferentes fenomenos tecnicos, politicos ou organizativos, pre
valece a necessidade da compatibilidade com o modelo estutural, cuja 
base e a estrutura do imperialismo dos anos sessenta. Desta forma a pro
pria dinamica historica e especffica do imperialismo nao podem ser enten
didas. 

0 conceito reducionista da Sociedade, por outro lado, manifesta-se nos 
cinco tipos ou formas de imperialismo igualmente filtrados da actualidade 
mundial, que se mantem embora interdependentes, sem liga<;:ao teorica, no 
mesmo plano. 

Para ultrapassar esta tipologia puramente constatativa do imperialismo 
e para estabelecer rela<;:oes causais, para conseguir obter estrategias de 
transforma<;:ao e necessaria investigar as tendencias de desenvolvimento do 
modo de produ<;:ao capitalista, ocultas por detras da aparencia do imperia
lismo e distinguir fen6menos de base e superestrutura, o que, ao contrario 
do que julga Galtung, nao equivale a afirma<;:ao irreflectida do domfnio per
manente do economico. 

As consequencias das fraquezas metodologicas da teoria estrutural do 
imperialismo tornam-se particularmente evidentes quando a confrontamos 
com as suas pr6prias ambi<;:oes. 

(34) Galtung (1972), p. 88. 
(35) Galtung (1972), p. 35, cit. 3: «A nossa definic;:ao (do imperialismo, J. 0.) resulta de 

uma certa tradic;:ao de investigac;:ao em parte por induc;:ao duma longa serie de conhecimentos 
sabre as estruturas internacionais de interacc;:ao e em parte por deduc;:ao de especulac;:5es em 
r.elac;:ao a vioiE§ncia estrutural em geral e a teoria da desigualdade em particular»; ou ver tam
bern p. 36, cit. 4: «Foi integrado especialmente um aspecto (o italico e nosso) do conceito le
ninista de imperialismo, a ideia geral da aristocracia operaria». 

(36) Particularmente acentuado: Galtung (1972), p. 37. 
(37) Galtung (1972), pp. 31-32: «Antes da chegada dos brancos europeus nao existia en

tre os povos da Africa, Asia e America nem harmonia, nem desarmonia de interesses - nao 
existia nada.» 

No entanto: «Uma caracferfstica das sociedades africanas e o facto de nunca terem 
vivido no isolamento», Coquery-Vidrovitch (1969), p. 64. 

«0 isolamento - naturalmente ligado com um pretense caracter 'primitive' - apenas 
corresponde a uma necessidade ideol6gica do racismo colonial», Amin (1972), p. 7. 

· (38) «Ouando, alem disso, uma reflexao que se comporta como a antiga filosofia em rela
c;:ao a hist6ria de uma maneira objectivista, se apodera desta dimensao insensata, vence o po
sitivismo ao seu mais alto grau -como outrora em Comte>>, Habermas (1968), p. 166. 
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2.3.2 - A teoria estrutural do imperialismo correponde as suas ambil;iies? 

Para responder a esta pergunta, dada a situa<;ao deploravel da ma1ona 
dos indivfduos nas sociedades dominadas pelo imperialismo, nao nos inte
ressa a simples «prova concreta do conteudo imperialista da interac<;ao 
entre o respective centro e a respectiva periferia» (39), prova que pela evi
dencia dos factos nao e diffcil de apresentar, mas devemos sobretudo per
guntar-nos «se ela (a teoria estrutural do imperialismo) esclarece sabre uma 
pratica e sabre quem podem ser os actores responsaveis por ela» (40). 

E e justamente aqui que a teoria estrutural do imperialismo nao e sa
tisfat6ria. 0 modelo te6rico acima esbo<;ado consegue talvez diagnosticar e 
apresentar o imperialismo numa das suas configura<;oes hist6ricas. Em 
contrapartida, a ambi<;ao mais importante quanta a «emancipa<;ao do 
homem da dependencia da natureza e da hist6ria>> (41 ), ao desmantelamento 
da violencia (42) ou seja, contribuir para a elabora<;ao de uma estrategia 
de transforma<;ao eficaz, fica pelo caminho como consequencia do metoda 
aplicado. 

0 material obtido com o desmembramento da Hist6ria e da Sociedade, 
com a «redu<;ao cega da globalidade as suas unidades correlacionais» (43), 

pelo investigador cujo «processo de investiga<;ao pertence ele proprio ao 
contexto objective a analisar atraves dos aetas de conhecimento» (44) pode 
ser empregue na fundamenta<;ao de ideologias de legitima<;ao. 0 mesmo 
material pode ser empregue, como faz Galtung, no intuito subjective 
oposto, isto e, a concep<;ao de estrategias pseudoemancipat6rias, sem gru
pos SOCiais de apoio (45) identificaveis, 0 que faz com que OS proceSSOS 
emancipat6rios sejam originados por simples concep<;oes intelectuais volun
tarias e especulativas (46). 

Senghaas, na introdu<;ao a obra colectiva lmperialismus und strukturelle 
Gewalt, em que se inclui a Teoria Estrutural do lmperialismo, de Galtung, 
vem apoiar esta teoria, entre outras, com as seguintes palavras: 

Que este volume contenha antes analises empfricas que con
sidera<;oes . . . sabre as rela<;oes de dependencia que constituem 

(39) Senghaas (1972), p. 17. 
(40) Galtung (1972), p. 102, acima ja cit ado. 
(41) Hein, Simonis (1973), p. 104. 
(42) «Existe violencia», segundo Galtung, «quando os indivfduos sao influenciados de tal 

maneira que a sua realizavao somatica actual e menor do que a sua realizavao potencial.» 
Galtung (1971), p. 55. 

(43) Adorno (1970), p. 129. 
(44) Habermas (1966), p. 291. 

(45) Ver Sonntag (1971}, p. 252. 
(46) Ver, por exemplo, Galtung (1972), p. 101, no capitulo «Algumas implicavoes estrate

gicas»: «Seria possfvel que as na9oes centrais decidissem por si pr6prias abandonar a sua polf
tica imperialista e isto nao por serem for9ados - as na9oes centrais pelas na9oes perifericas 
ou o centro da na9ii0 central pela sua pr6pria periferia- mas sim por moto-pr6prio» (sic). 
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um tal sistema (do imperialismo, J. 0.) nao e certamente apenas 
uma carencia analftica sob a perspectiva da estrategias de trans
forma({ao; porem, importa assentar primeiramente o fundamento 
para uma compreensao analftica de factos dados antes que sejam 
desenvolvidas estrategias de mudan9a que, quando partem de 
analises inadequadas, dificilmente se traduzem em ac({ao pratica (47

). 

Olhando de perto, verifica-se que estas palavras se voltam contra a 
teoria estrutural do imperialismo, vista que o metoda da compreensao de 
factos sociais dados ja de si predentermina a eficacia das estrategias de 
transforma({ao deduzidas. 
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