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Resumo 
O presente artigo trata da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), sua 
história e suas contribuições no debate em torno das políticas de desenvolvimento econômico. 
Tendo em vista o paradigma que regeu a instituição durante os anos 1950 e 1960, a noção de 
centro - periferia, faz-se uma análise das peculiaridades em torno do discurso e do método 
cepalino. Trata-se de uma investigação preliminar sobre a natureza das teses cepalinas como 
uma escola de pensamento econômico independente em sua época.  
 
Palavras-chave: CEPAL; pensamento econômico; estruturalismo; desenvolvimento; América 
Latina.  
 
 
 
 
Abstract 
This paper has as subject the Economic Comission for Latin America and Caribean (ECLAC), 
its history and contributions on the economic development politics debate. Considerating the 
paradigm which reigned over the institution during the 1950’s and 1960’s – the center-periphery 
dynamics  notion – an analysis of the peculiarities concerning the ECLAC discourse and 
method is made. It’s a preliminary inquiry on the nature of the ECLAC  economic thesis as an 
independent school of economic thought on its era.  
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O presente artigo trata da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), sua história e suas contribuições no debate em torno das políticas de 

desenvolvimento econômico. Tendo em vista o paradigma que regeu a instituição 

durante os anos 1950 e 1960, busca-se realizar uma análise das peculiaridades em torno 

do discurso e do método cepalino. Trata-se de uma investigação preliminar sobre a 

natureza das teses cepalinas como uma escola de pensamento econômico independente 

em sua época. No caso destas notas, é abordada a questão da tese centro-periferia.  

 A ideia associada de maneira mais imediata à menção da sigla CEPAL é 

desenvolvimento. Essa expressão, surgida ainda em meados do século XIX em meio aos 

primeiros questionamentos das formulações da Economia Política Clássica referentes à 

prosperidade e bem-estar social associados ao crescimento do produto, ganhou corpo a 

partir dos anos 1920, com textos-chave como a Teoria do Desenvolvimento Econômico, 

de J. A. Schumpeter (1916), que traria concepções até então alienadas das linhas-

mestras do pensamento econômico estabelecido nos principais centros, como a 

distribuição social do produto e dos meios produtivos, o papel multiplicador da riqueza 

da moeda e do crédito, a intermitência do fluxo econômico (ou a ideia de ciclos), e a 

agenda do Estado na promoção de melhorias das condições materiais da sociedade 

como um todo, e não apenas dos detentores dos meios produtivos. 

Mas essa forma de pensar a ciência econômica somente sairia completamente 

da marginalidade após duas guerras mundiais (1914 e 1939), entremeadas pela crise 

capitalista mais profunda de sua época, ocorrida em meio à queda da bolsa de valores de 

Nova Iorque, em agosto de 1929. Nesse contexto, tanto pensadores marginais, como 

teóricos originalmente ligados às linhas-mestras das concepções de equilíbrio natural e 

livre mercado, passaram a pautar no debate econômico temas como emprego, 

distribuição de renda, capacidade ociosa, agenda do Estado, etc. Por outro lado, o 

surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) nos anos 1920, 

como forma alternativa ao modelo capitalista, introduziria a essa pauta termos como 

“planificação” e “planejamento”. Ao lado capitalista vitorioso após a “Era da 

Catástrofe” (1917 - 1945)3, fazia-se necessária uma resposta não apenas aos países com 

necessidades de reconstrução, mas também às ex-colônias e atuais zonas de influência, 

agora caracterizada como países “subdesenvolvidos” ou “em desenvolvimento”.  

                                                           

3 Termo cunhado por Eric Hobsbawm (1995).  
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No contexto do pós-guerra, ciente da reivindicação de regiões como a América 

Latina - excluída no Plano Marshall de um projeto econômico na conjuntura global -, 

em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL).  

A Grande Depressão (1929 – 1932) abalou a estrutura do comércio 

internacional como um cataclisma. Não houve exceção na América Latina. O impacto 

sobre os países da América Latina, exportadores de produtos primários, teve um duplo 

caráter: (1) a demanda por esses produtos sofreu forte depressão, pressionando estoques 

e reduzindo os preços das mercadorias; e (2) uma forte restrição creditícia generalizada, 

inviabilizando o financiamento externo de investimentos em eventuais aumentos da 

produtividade de suas economias. Como efeito direto dessa conjuntura, o pensamento 

econômico então aceito nas elites domésticas do subcontinente – baseado na defesa da 

exportação de produtos primários com baixo nível de produtividade interna e 

subemprego dos fatores de produção disponíveis - seria pela primeira vez retirado de 

uma posição hegemônica e posto em xeque. 

O choque cultural advindo da desintegração do papel das elites latino-

americanas no fornecimento de produtos primários aos países cuja indústria 

representava o setor dinâmico de suas economias as obrigaria a uma “pausa para 

reflexão” diante das novas circunstâncias. 

Nela, alguns elementos de permanência das relações de produção vigentes – 

exportação de produtos primários, produção extensiva em capital, baixa produtividade 

do fator trabalho – seriam colocados em xeque, em boa parte devido ao brusco 

empobrecimento, o medo do futuro e o temor de novas crises. 

Chamados à ação, os governos latino-americanos recorreram, como em raras 

vezes em sua história, à formação interna de recursos humanos para atravessar a 

conjuntura adversa. Missões estrangeiras seriam chamadas; comissões mistas dariam a 

esses recursos o contato com a ponta tecnológica das políticas econômicas; quase tudo 

seria feito no sentido de dar a esses gestores uma visão mais ampla do que a de seus 

antecessores a respeito dos problemas de seus países. Curiosamente, essa abertura de 

horizontes dar-se-ia para dentro, para as questões internas das nações latino-americanas. 

Nesse contexto, a Comissão Econômica para a América Latina, mais tarde 

renomeada para Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (ECLAC), 

começou a se estruturar ainda durante a Assembleia Geral de Formação das Nações 

Unidas, ainda em 1947. Atendendo à Resolução 106, parágrafo VI do Conselho 
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Econômico e Social, de fevereiro de 1947, a CEPAL surgiria com a missão de 

promover o crescimento econômico regional e sub-regional, mediante o 

desenvolvimento de estudos, promoção de conferências intergovernamentais e 

assessoria técnica aos governos.  

Emparedada naquilo que Mark Blaug nomeia como “visão adquirida” 

(BLAUG, 1999, p. 38), dotada do pressuposto epistemológico hipotético-dedutivo, a 

linha-mestra (ou ortodoxia) do pensamento econômico em pouco avançaria para além 

de um positivismo lógico, à mesma época. O próprio Alfred Marshall, ícone do 

pensamento econômico marginalista, e principal influência dos economistas ortodoxos 

da época, adotava uma abordagem metodológica estruturalista derivada de uma 

interpretação toda particular dos aspectos da filosofia de Immanuel Kant (STRAUCH, 

1982, p. XIII). Mesmo linhas teórico-analíticas como o keynesianismo, o 

neoricardianismo o institucionalismo (velho e novo) e outras não fugiriam ao paradigma 

da visão adquirida como metodologia da ciência econômica. Em suma, sua adaptação a 

aspectos de uma filosofia estuturalista, se assumida como fato, não entrariam em 

domínios consolidados desde a metade do século anterior. A Economia, assim, seria 

assumida como uma ciência “aplicada”, “empírica”, quase por acidente associada às 

ciências sociais. Por outro lado, foi justamente nesse caráter que a ciência econômica 

precisou recorrer em vários momentos às análises estruturalistas, muitas vezes de raiz 

popperiana ou weberiana, em sua abordagem fenomênica. Se as teorias sociais do 

século XIX, em sua grande maioria, não resistiram à primeira metade do século XIX, a 

observação fragmentada e sistêmica do estruturalismo do início do século XX ocuparia 

o vácuo criado, em oposição evidente ao marxismo, que adotaria trajetória própria, com 

eventuais entrecruzamentos posteriores.   

 Nesse sentido, a tese que transcende o objetivo deste artigo é a de que o 

estruturalismo cepalino teve uma assinatura intelectual própria. Por um lado, ele se 

constituiu predominantemente na própria CEPAL a partir das ideias seminais de Raúl 

Prebisch, na primeira metade do século XX (RODRÍGUEZ, 2006, p. 24). Uma dessas 

ideias é justamente a teoria centro-periferia, objeto de análise deste artigo. Por outro 

lado, para além das diferenças e contradições entre as ideias desenvolvidas pela CEPAL 

a partir de sua atuação na América Latina, tais contribuições podem ser agregadas em 

torno de uma mesma corrente de pensamento, qual seja a do “estruturalismo latino-

americano” (RODRÍGUEZ, 2006, p. 40-41), em função da presença de certos traços 

comuns em suas posturas metodológicas, não centradas na questão geral do método nas 
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ciências sociais, mas no esforço para identificar e compreender o fenômeno do 

subdesenvolvimento, identificado justamente por meio da presença de problemas de 

“estrutura”, existentes nos diferentes âmbitos dos territórios (cultural, social, 

econômico, político, etc).  

Sob uma perspectiva histórico-estruturalista, a CEPAL concebeu uma teoria 

que compreendeu o subdesenvolvimento regional como condição estrutural das 

economias periféricas, buscando formular políticas econômicas que respondessem às 

condições históricas da América Latina. Nesse sentido, sua proposta se apresentava 

como “modernizadora” e “industrialista”, em contraponto a um pensamento 

“identitário”,  caracterizador de uma identidade latino-americana (VALDÉS, 2000, p. 

290). Essa sutil contradição, derivada do próprio contexto histórico que teria viabilizado 

a existência da CEPAL, renderia ao órgão uma posição intermediária também na guerra 

ideológica da Era de Ouro (1953 – 1971). Visto com desconfiança pelos EUA, 

especialmente após a mudança de orientação de política externa na virada dos anos 

1950 para os 1960, o pensamento progressista da CEPAL, estruturalista e autônomo, 

também sofreria críticas de algumas vertentes do marxismo latino-americano, sendo 

permanentemente lembrada de sua origem na Aliança Para o Progresso e nas Comissões 

Mistas com os EUA.  

Pressionada, assim, de ambos os lados, a CEPAL sucumbiria, como 

praticamente todas as instituições latino-americanas aos efeitos do ciclo autoritário de 

1960 – 1970, imposto pelos EUA à região (BARBOSA, 2005), acabando por se tornar 

até o final do século XX uma mera reprodutora das questões da pauta neoliberal. 

Contudo, é importante ressaltar que isso não se deu sem a consolidação de importantes 

contribuições ao pensamento social e econômico. 

O reconhecimento dessas contribuições é, pelas questões expostas, ainda difícil 

junto à comunidade científica. Um passo inicial no sentido de sua análise seria o estudo 

de seus aspectos, em sua genealogia, desenvolvimento e estrutura. Para este artigo, 

destaca-se a questão da teoria centro-periferia, desenvolvida por Raúl Prebisch (1901 – 

1986), no final dos anos 1940, considerada seminal dentro do pensamento cepalino, não 

apenas por sua estreita relação com o conceito de subdesenvolvimento, mas por ser a 

raiz de várias outras teses como a deterioração dos termos de troca, o desenvolvimento 

desigual, a industrialização como fator indutor do desenvolvimento, e mesmo a própria 

teoria cepalina da dependência, por exemplo. Neste artigo, assim, se examina a origem 

da tese centro-periferia na CEPAL, seu desenvolvimento dado ao longo do 
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desenvolvimento das ideias da organização e um exame de suas implicações no 

pensamento social e econômico de sua época.  

Este artigo divide-se da seguinte maneira: a esta introdução, segue um breve 

histórico da CEPAL e da teoria centro-periferia. Após um exame de suas implicações na 

teoria e método das ciências sociais, em particular da Economia, algumas considerações 

fecham o texto, buscando agregar indícios para responder à pergunta: a CEPAL teria 

criado algo novo na ciência, com a tese centro-periferia? 

 

 

A CEPAL e a genealogia do desenvolvimentismo latino-americano 

 

Em 1948, um grupo de economistas latino-americanos, criaria a Comissão 

Econômica Para a América Latina, a CEPAL. Os antecedentes da CEPAL recendiam à 

Assembleia para a Sociedade das Nações, realizada em 1930, a qual deliberara, através 

de seu Serviço de Estudos Econômicos, o estudo das crises e ciclos econômicos, 

fomentando a produção, circulação e debate de ideias heterodoxas aos padrões da teoria 

econômica aceita nos meios governamentais e acadêmicos até então. 

Tal orientação manifestava a decadência da teoria econômica neoclássica, 

formulada pela escola marginalista de Alfred Marshall, Stanley Jevons e Léon Walras, 

ainda no final do século XIX. A complexidade dos fenômenos verificados após o 

colapso de 1929 requeria uma revisão da teoria econômica vigente. Fazia-se necessária 

outra compreensão do processo econômico, posto que a visão neoclássica já não 

fornecia explicação satisfatória dos fatos. 

A Segunda Guerra Mundial interromperia os trabalhos da Sociedade das 

Nações, dados a partir do centro dinâmico. Mas a experiência ali adquirida pelos 

quadros dos países periféricos não se perderia. No caso da América Latina, seriam 

mantidos os debates, a troca de ideias e a colaboração mútua entre os egressos da 

Sociedade das Nações e novos economistas do continente. O resultado, quatro anos 

após a fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), seria a CEPAL, em 1948. 

Em formas gerais, o conteúdo da análise cepalina consistia em afirmar a 

necessidade de se estudar e conseguir caminhos próprios para o desenvolvimento da 

Região, ao apontar para a industrialização da região como o principal meio de se 

desgarrar da dependência dos países centrais, já que partia do pressuposto de que existia 

uma relação de trocas desigual com esses países. Isto tenderia a se agravar desde que 
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continuassem a persistir as mesmas condições verificadas no modelo primário-

exportador (RODRIGUEZ: 2009, pag. 41). Estas se estabelecem, originalmente, na 

propagação desproporcional do desenvolvimento econômico entre Países Centrais e a 

Periferia do sistema capitalista internacional. 

Sob a direção do economista Raúl Prebisch, ex-gerente geral do Banco Central 

argentino, e constituída por representantes de todos os países latinos (Brasil, México, 

Argentina, Chile, Uruguai) e Caribe, a CEPAL desenvolveu-se como uma “escola de 

pensamento” especializada no exame das tendências econômicas e sociais de médio e 

longo prazos dos países latino-americanos, sendo a primeira tentativa promissora de 

reflexão conjunta e institucional dos problemas da América Latina a partir de 

características próprias. 

Ao mesmo tempo em que se tornou a principal fonte de informações e análises 

sobre a realidade econômica e social dessa região, a CEPAL foi também um centro 

intelectual capaz de formular categorias analíticas específicas aplicáveis a condições 

históricas sui generis, típicas da periferia latino-americana. Seu princípio normativo 

passava necessariamente pela estreita relação com o Estado. Suas prescrições tinham 

aplicação a partir da agenda do Estado de política econômica.  

A influência do pensamento econômico keynesiano na CEPAL reflete uma 

tendência mundial de época: finda a Segunda Guerra (1939 – 1945) e em meio à Guerra 

Fria (1953 – 1991), a opção teórico-metodológica dos países alinhados com os EUA 

limitava-se - em contraponto ao marxismo - à ortodoxia liberal e a apêndices 

heterodoxos mais ou menos atrelados à teoria do valor-utilidade, como o 

neoricadianismo Sraffiano, o Schumpeterianismo e o próprio Keynesianismo, em suas 

múltiplas flexões ao longo do restante do século. Raúl Prebisch seria profundamente 

influenciado não apenas pelas ideias de Keynes, mas também pelas ideias de 

economistas alemães nacionalistas de meados do século XIX, como Friederich List 

(1789 – 1846), ainda que neste último se notasse uma influência de ordem indireta, a 

partir de Alejandre Bunge (IÑIGUEZ, 2003, e SOUZA, 2015).  A opção de Prebisch, de 

formação e orientação teórica predominantemente neoclássica, mas sincera e 

profundamente interessado na heterodoxia (DOSMAN, 2005), construiu um 

pensamento a partir da periferia do capitalismo, fora do contexto de desenvolvimento 

europeu ou norte-americano. Visceralmente comprometida com os modos de vida 

latino-americanos, o órgão apresentou-se como uma opção às políticas de cunho 

neoclássico. Ao mesmo tempo, apresentava-se também como uma opção ao caminho de 
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transformações mais radicais ou de caráter mais profundo, pela via revolucionária, 

como as vistas na Rússia de 1917 e China de 1949.  

Com um pensamento original, voltado para os problemas do 

subdesenvolvimento, a CEPAL buscou estratégias de desenvolvimento para países 

atrasados socialmente, em um mundo com fortes assimetrias econômicas, políticas e 

sociais. Contrariando a tese ricardiana de “vantagens comparativas", os cepalinos se 

empenharam em mostrar os efeitos nefastos da universalização dessa lei. Tentaram 

provar que, ao contrário do que sugeriu David Ricardo (1772-1823), na prática, as 

supostas “vantagens” acarretavam uma perda de renda real dos trabalhadores em países 

subdesenvolvidos.  

Diante da inadequada aplicação dos diagnósticos econômicos dos países 

centrais e das ineficientes explicações dos fenômenos econômicos dos países 

subdesenvolvidos, a CEPAL promoveu uma virada teórica no debate da Teoria do 

Desenvolvimento. No lado sul do Equador, analises e prognósticos passaram a 

considerar as relações sociais e políticas entre os países centrais e os periféricos. 

Em razão disto, a instituição ficou conhecida como heterodoxa. Por contrates 

com os ortodoxos que consideravam para todos os países as mesmas etapas para o 

desenvolvimento econômico. 

O que a CEPAL fez foi provocar uma relativa “cisão” na teoria 
econômica, questionando a economia política neoclássica, a partir de 
uma posição periférica na divisão internacional do trabalho e das 
novas teorias keynesianas de formulação de políticas anticíclicas. 
Tudo isso a tornou uma opção e uma referência fundamental para os 
governos da América Latina, que viam nas suas recomendações de 
políticas públicas uma saída para tratar da pobreza, da miséria e do 
subdesenvolvimento; assuntos que não eram explorados pela 
economia política ortodoxa (VITAGLIANO, 2004, p. 26). 

 

Segundo Panno, Kuhn e Riterbuch (2005), o contexto histórico em que a 

CEPAL estava inserida se modificou muito no decorre dos anos, ainda assim, ela 

permaneceu como a principal fonte de reflexão na América do Sul. Isto, dentre outras 

coisas, porque sua perspectiva metodológica conservou-se. 

Na maior parte do mais de meio século de sua existência, a CEPAL manteve o 

enfoque histórico-estruturalista. Isso quer dizer que a ideia da relação entre “centro e 

periferia”, o foco na análise da inserção internacional e dos condicionantes estruturais 

internos, e o exame das necessidades e possibilidades de ação estatal, seriam o resultado 

de observações do processo histórico de formação da América Latina. Nesse processo, o 
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passado colonial, exploratório, extensivista, destruidor de identidades e impositor de um 

statu quo de dominação externa e condição de subalternidade e alienação de interesses 

próprios cumpriria um papel determinante. O desenvolvimento, através do advento da 

modernidade via industrialização e urbanização traria, em si, a emancipação do sub-

continente.  

Dos anos 1950 aos anos 1990, as matrizes supracitadas manifestaram-se de 

diferentes formas. Primeiro foi a industrialização, identificada com o conceito de 

“desenvolvimento”. Nos anos 1960, seriam as reformas destinadas a eliminar os 

obstáculos à industrialização; em 1970, a reorientação dos estilos de desenvolvimento; 

em 1980, o ajuste com crescimento4. Nos anos 1990, a CEPAL dedicou-se à agenda de 

“transformação produtiva com equidade” (BIELSCHOWSKY, 2009), o que 

representou, na prática, uma capitulação ao interesse inicial da constituição do órgão 

pelo interesse dos EUA, na região, qual fosse a de um reprodutor da ideologia neoliberal 

concebida nos centros ortodoxos de pensamento econômico do ocidente. 

A CEPAL teria um de seus maiores contrapontos à esquerda no debate 

econômico no CESO – Centro de Estudios Socioeconómicos – fundado em 1961 no 

Chile. Dele, e do ILPES – Instituto Latino-Americano de Pesquisa Econômica e Social 

– sairiam contribuições que, ao mesmo tempo em que adotavam a temática estabelecida 

pela CEPAL – reformas estruturais, desenvolvimento desigual, industrialização 

substitutiva, teoria da dependência – trariam à discussão propostas mais radicais no 

sentido de transformações sociais envolvendo a posse dos meios produtivos, como a 

reforma agrária e o fim da dependência através do rompimento político com o centro 

capitalista, adotando uma via “autônoma” de desenvolvimento para os países latino-

americanos5.  

A capitulação da CEPAL à ortodoxia liberal nos anos 1980 e 1990, deu-se em 

razão da expansão da doutrina neoliberal nos centros de pensamento e política 

econômica da América Latina, a partir de iniciativas diretas dos EUA e da Europa 

Ocidental. O ocaso da URSS, em 1991, e a liquefação política e econômica do Pacto de 

Varsóvia deram as condições para que a hegemonia dos EUA e seu pensamento 
                                                           

4  Sobre isso, ver DORNBUSCH e EDWARDS (1992, p. 15 a 23); FFRENCH-DAVIS, R, 
MUÑOZ, J. e PALMA, J. (2005) e CANO (2000).  

5  Desse grupo, são conhecidas as contribuições de Theotonio dos Santos, André Gunder Frank e 
Rui Mauro Marini, por exemplo. A repressão nos meios acadêmicos derivada do endurecimento da 
política externa dos EUA em meados dos anos 1960 e do ciclo de golpes e ditaduras militares na 
América Latina que perduraria até meados dos anos 1980 teria como uma de suas presas o CESO, 
fechado em 1973 pela ditadura de Pinochet, no Chile. Sobre isso, ver SADER (2006) e SANTOS 
(2015). 
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neoliberal se espraiasse sem maiores questionamentos em suas zonas de influência pelo 

planeta, que então incorporavam, de vez, os países subdesenvolvidos.  

 

O dualismo centro-periferia 

O Estudo Econômico da América Latina, de 1949, foi a primeira abordagem 

desenvolvida pela CEPAL da tese centro-periferia. Considerando os ganhos de 

produtividade derivados das mudanças tecnológicas, a instituição percebeu os diferentes 

efeitos desse fenômeno entre geradores e difusores do progresso técnico e as periferias.  

Pensada originalmente por Prebisch, essa concepção deu a base e acolheu boa parte das 

questões analisadas pela entidade. 

Embora Karl Marx e outros economistas clássicos tenham se ocupado com a 

questão da técnica, o progresso técnico, afirma Di Filippo (1998), só passou a fazer 

parte da Teoria Econômica a partir do século XX. Schumpeter foi o principal 

responsável pela retomada sistemática do tema. Ainda assim, no mundo desenvolvido, 

os modelos de crescimento neoclássicos e neokeynesianos não abriam mão das formas e 

abstrações. Nessa conjuntura, a questão do progresso técnico foi discutida 

exclusivamente no âmbito das funções de produção neoclássicas, entendido aqui como 

uma variável dentre tantas outras. 

Foi a CEPAL, sob uma perspectiva histórica, a primeira a colocar o progresso 

técnico no cerne dos diagnósticos. Com esse recurso analítico empiricamente 

fundamentado, os cepalinos encontraram um fato antagônico: de um lado estavam os 

países ricos, centro do mundo e herdeiros diretos dos frutos das Revoluções Industriais; 

do outro, uma vasta periferia agrária ou semi-industrializada, passiva e subordinada aos 

interesses dos países centrais. 

Os diferenciais de produtividade entre centro e periferia seriam o 
resultado de forças cumulativas geradas pelo próprio processo de 
industrialização e reveladas no comércio internacional. Ao confrontar 
produtos primários e industrializados, percebia-se uma tendência de 
redução nas relações de preço entre ambos, ou seja, nos termos de 
troca. Os produtos primários caracterizar-se-iam por uma menor 
incorporação das modernas tecnologias (CUNHA, 2000, p. 129). 

 

Prebisch e os demais cepalinos, naquele primeiro momento de atuação na 

entidade, empenharam-se em mostrar duas coisas: o subdesenvolvimento era o resultado 

do modo como às economias periféricas inseriram-se no contexto de conformação do 

sistema capitalista mundial e este não era uma etapa anterior ao desenvolvimento.  
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Ao contrário disso, uma vez que o centro capitalista mantinha-se dinâmico 

economicamente e atuante no processo de industrialização e implementação de novas 

tecnologias, e a periferia possuía uma inserção funcional limitada ao fornecimento de 

matérias primas básicas e geração de demanda final para os produtos industrializados, 

esta estava longe alcançar os níveis de progresso material do Centro (CUNHA, 2000). 

 É importante ressaltar que a concepção da tese centro-periferia não se restringe à 

questão do comércio internacional, antes disso vinculando-se à estrutura produtiva. A 

partir dela, aliás, se estabelece o dualismo centro-periferia.  A especialização e a 

heterogeneidade caracterizam a estrutura periférica; a diversificação e a homogeneidade 

caracterizam a estrutura do centro. (RODRÍGUEZ, 2008, p. 84) 

 Os conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento possuem uma 

conotação similar à de centro e periferia, no sentido de que ambos os pares opõem o 

atraso de uma estrutura produtiva ao avanço da outra. Mas os conceitos de centro e 

periferia possuem um “conteúdo dinâmico”, incorporado mediante a suposição de que a 

desigualdade é inerente ao desenvolvimento do sistema em seu conjunto.  

 A própria caracterização dos agentes “centro” e “periferia” apresenta caracteres 

próprios à definição da tese. Em primeiro lugar, a estrutura produtiva da periferia 

conserva traços marcantes de especialização e heterogeneidade, contrastantes com a 

diversificação e homogeneidade do centro. Tais traços se acentuam com o tempo. A 

consequência mais imediata dessa dualidade seria a diferenciação entre os ganhos 

médios dos dois pólos (ganhos per capita e por pessoa ocupada), que cresceriam menos 

na periferia. 

 As características da estrutura produtiva periférica se conformam com o 

desenvolvimento para fora. Tais características tendem a se reproduzir mediante e ao 

longo da história do desenvolvimento para dentro. A especialização existente no ponto 

de partida dessa fase (exportações primárias) faz com que a industrialização comece por 

setores produtores de bens de consumo tecnologicamente simples e, do mesmo modo, 

que avance lentamente para a elaboração de bens de consumo e intermediários de maior 

complexidade do ponto de vista tecnológico e organizativo.  

 Sem se considerar o progresso técnico, a industrialização implica uma mudança 

na estrutura produtiva periférica no sentido da especialização primária, do tipo 

“vantagens comparativas”.Na periferia, pela especialização se dar no sentido da 

primarização, há grande desvantagem em relação ao centro. Esse padrão de mudança 

tampouco facilita a diversificação das exportações da periferia.  
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 Considerando-se o progresso técnico, nas regiões heterogêneas de baixa 

produtividade, a reduzida capacidade de acumulação limita em muito as possibilidades 

de incorporação. O progresso é muito mais intenso na indústria do que nas atividades 

primárias, e também o é naquelas atividades e ramos nos quais a industrialização 

periférica não pode começar. Dessa forma, a periferia padece uma desvantagem em 

relação ao progresso técnico, e isso não apenas como resultado de sua heterogeneidade, 

mas também de seu caráter especializado. Pesa-lhe o papel de produtora e exportadora 

de bens primários, e o condicionamento ulterior que esse papel lhe impõe, enquanto a 

expansão da indústria tem de proceder necessariamente do simples ao complexo.  

 Esse padrão de industrialização implica na expansão dos ramos e atividades em 

que o progresso técnico é mais reduzido. A especialização inicial e o padrão de 

industrialização gerado sobre essa base trazem consigo um ritmo de progresso técnico 

mais lento na periferia. Somado ao alto grau de proteção existente nos grandes centros, 

limitam-se as possibilidades de se diversificar as exportações, que acabam perpetuando 

seu caráter primário.  

 A menor produtividade do trabalho nas economias periféricas vem de sua 

desvantagem tecnológica. A diferenciação dos níveis de produtividade do trabalho está 

na base da tendência à diferenciação do ganho real médio (por pessoa ocupada ou per 

capita) entre centro e periferia. 

 A heterogeneidade e especialização da estrutura produtiva da periferia reflete em 

uma superabundância da força de trabalho. O resultado é o desemprego estrutural, e 

baixo nível de salários médios ou de renda per capita. A reprodução do sistema conduz 

ao aumento progressivo dessa condição de desemprego e deterioração do poder de 

compra dos salários dos trabalhadores na periferia. Essa diferença em relação ao poder 

de compra dos salários dos trabalhadores e à renda média dos centros conduziria à 

deterioração dos termos de intercâmbio, o que por sua vez teria como resultado a 

diferenciação do ganho real médio entre centro e periferia, com vantagem para o 

primeiro.  

 A diferenciação do ganho real médio causaria restrições ao aumento da 

complexidade econômica e ao aumento da produtividade na periferia, tornando sua 

acumulação menos eficiente e mais dependente dos aportes tecnológicos do centro. O 

desequilíbrio do comércio internacional, em que centro e periferia seriam conjuntos de 

agentes reproduziria assim, em última análise, o atraso da estrutura produtiva da 

periferia, perpetuando a condição desta.  
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Estruturalismo 

 

A tese centro-periferia da CEPAL parte de uma concepção característica do 

desenvolvimento como o processo de inovação desencadeado ao longo da História. 

Segundo Friedman (1972), o processo histórico pode ser compreendido como uma 

sucessão temporal de paradigmas socioculturais. Simon Kuznets (1982) atribui esta 

sucessão de paradigmas ao aparecimento do que ele chamou "inovações periódicas". 

Esta inovação na realidade, um vasto complexo de inovações técnicas,institucionais e 

culturais interligadas tem antecedentes no passado. Ela começou com uma série de 

inovações isoladas que ocorreram em diferentes momentos da história e foram 

interligando-se gradualmente, induzindo uma transformação estrutural do sistema social 

tradicional. O sistema social em direção ao qual o desenvolvimento contemporâneo se 

orienta é um sistema que tem uma alta capacidade de, continuamente, gerar e adaptar 

transformações inovadoras. Assim, de acordo com esta interpretação, o 

desenvolvimento pode ser caracterizado como um processo descontínuo e cumulativo 

que ocorre quando uma série de inovações elementares organiza-se em conjuntos de 

inovações e, finalmente, em sistemas de inovações em larga escala.  

Contudo, é importante notar que ela supera tal concepção, compreendendo e 

colocando em preeminência os agentes e suas motivações frente aos “processos 

inovativos”, pura e simplesmente concatenados. Nesse sentido a contribuição de Baran 

e Sweezy (1968) é fundamental, especialmente no conceito de “obsolescência 

programada”, como uma concatenação de inovações tecnológicas que obedece a 

necessidades de acumulação de capital.  

Segundo Beteta e Moreno-Brid (2012), o avanço espontâneo da 

industrialização do pós-guerra apareceu como uma forma de preencher a lacuna entre a 

periferia e o centro. Contudo, dada a pouca diversidade produtiva e a debilidade dos 

investimentos, isto mostrou-se pouco eficiente. Uma vez que a produtividade era alta 

apenas em pequenos setores da economia, a heterogeneidade estrutural gerava 

problemas insuperáveis. Essas dificuldades se agravavam com o atraso das instituições, 

em particular da periferia latino-ameicana. 

Teóricos como Prebisch, Furtado, Tavares, Vásquez e Sunkel passaram a 

defender  que, como estratégia de superação  da condição periférica,  a América Latina 
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deveria mudar a maneira de acolher o progresso técnico, promovendo a distribuição de 

renda, a partir de uma nova inserção na economia mundial. Contudo, para tal efeito, era 

necessária uma teoria capaz de sustentar analiticamente as políticas desenvolvimentistas 

que seriam propostas.  

É possível afirmar que desse esforço intelectual nasceu o estruturalismo 

cepalino. Ao analisarem o aumento da distribuição social da produtividade do trabalho 

gerado nas sociedades centrais e seus efeitos sobre as sociedades periféricas, seus 

conceptoresapresentaram uma abordagem sistêmica, multidimensional e dinâmica. 

Nesta perspectiva, noções como mercados autorreguláveis e equilíbrio estável passaram 

a ser sistematicamente questionadas. 

A ideia de que diferentes estilos e processo de desenvolvimento eram 

influenciados ou determinavam as mudanças nas estruturas de poder dos sistemas 

sociais e que essas alterações eram refletidas na dinâmica dos preços de mercados, 

mudou a ordem de compreensão dos fenômenos econômicos. Dito de outro modo, os 

conceitos de estrutura tornaram-se tão importantes quanto os de processo. 

A concepção de sistema e a noção de poderes cultural, tecnológico, militar e 

econômico fazem parte da abordagem teórica do estruturalismo latino-americano. É por 

meio delas que o enfoque em questão ultrapassou o terreno da teoria econômica em 

direção a outras áreas do conhecimento humano. A análise econômica estruturalista é 

essencialmente uma abordagem orientada para a busca de relacionamentos diacrônicos, 

históricos e comparativos (DI FILIPPO, 2009). A partir da criação de “estruturas” de 

análise, identificadas a partir da observação dos meios anteriores, identifica-se a 

dinâmica entre estas e suas derivações.  

Pode-se argumentar que essa visão se encontra bastante próxima da “visão 

adquirida” supracitada, o que poderia caracterizar a CEPAL como uma escola de 

pensamento mais próxima da ortodoxia do que da heterodoxia. Contudo, a aplicação da 

História e de demais ciências humanas e sociais nos parâmetros de análise metodológica 

da CEPAL fizeram, ao mesmo tempo, com que essa se torne mais frutífera em suas 

conclusões acerca de política econômica, e mais próxima da heterodoxia, afastando-se, 

evidentemente, da linha-mestra da teoria econômica.  

 

 

Considerações finais 
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Não é incomum encontrar descrições da CEPAL como uma espécie de criação 

da política externa estadunidense do pós-guerra. Delas, certamente, deriva-se uma 

parcela da recusa em admitir-se qualquer caráter mais autônomo de suas políticas, 

principalmente da parte de órgãos politicamente situados em nichos mais radicais e 

menos conhecidos do espectro latino-americano, como o ILPES e o CESO, por 

exemplo. Mas ainda estamos tratando de uma parcela menor do problema, posto que 

esses mesmos órgãos viram sua “época de ouro” no tocante às construções de 

pensamento em escala direta à “época de ouro” da CEPAL, os anos 1950 – 1960, 

consistindo, assim, em nichos de radicalizações de ideias muitas vezes concebidas 

dentro da própria CEPAL.  

Sopesado o debate pela hegemonia de política econômica, e observada esta 

última em seu caráter de realpolitik na América Latina da segunda metade do século 

XX, nota-se uma predominância da agenda ortodoxa, entrecortada por momentos de  

estruturalismo fortemente pontuado pelas teses cepalinas, especialmente no tocante à 

adoção de: (a) modelos de crescimento econômico orientados pela demanda; (b) agenda 

do políticas do Estado; e (c) adoção de instrumentos de controle das instituições de 

mercado em grau variado.  

É necessário posicionar as políticas cepalinas em patamar distinto do de suas 

concorrentes à esquerda – especialmente ILPES e CESO – quanto à efetividade de sua 

aplicação no quadro do desenvolvimento latino-americano do período.  

Também é necessário pontuar que a CEPAL não caracterizou, em momento 

algum, um pensamento hegemônico dominante no tocante à política econômica latino-

americana. A esse respeito, inclusive, é difícil supor que fosse este um propósito 

cepalino, dada a característica plural em método e eclética em teoria que a CEPAL 

apresentou, desde sua criação. Seu locus na política econômica latino-americana estaria, 

assim, à centro-esquerda, e próximo á social-democracia nórdica à Gunnar Myrdal do 

que seus críticos à esquerda gostariam de poder afirmar sem cometer um sério erro de 

precisão.  

Já no embate com a ortodoxia liberal – ou neoliberalismo, como se consolidou 

a reproposição dessas ideias a partir dos anos 1970 – os elementos de realpolitik podem 

ser reduzidos à capacidade de penetração, assimilação e reprodução ideológica desta 

comparada à da CEPAL. Nesse sentido, os países centrais não pouparam esforços na 

iniciativa de aniquilação do pensamento crítico à ortodoxia, da academia aos centros de 

política econômica dos países em desenvolvimento. Daí a necessidade de negar mesmo 
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o caráter científico da construção das teses cepalinas, a partir da análise de elementos 

históricos ou sociais de suas formações econômicas.  

Cumpre, então, o exame da tese centro-periferia cepalina. É necessário 

descartar, de saída, alguma referência mais próxima a qualquer tipo de determinismo 

geográfico do século XIX. A tese centro-periferia, da maneira como Prebisch propõe em 

1949, é um corolário territorial, e não geofísico. Se era pemissível alguma confusão a 

esse respeito, para permitir o debate e a solidificação da tese centro-periferia, quando de 

sua proposição, hoje esse é um caminho referencial que não faz mais sentido em tomar-

se.  

Os elementos causais da dinâmica centro-periferia estariam, para Prebisch, 

presentes no desenvolvimento histórico, e de maneira mais intrínseca, nas relações 

sociais produtivas da América Latina com o resto do globo. Sua caracterização como 

periferia fornecedora de produtos primários e consumidora de bens elaborados envolve 

uma dinâmica de relações sociais produtivas construída historicamente, de acordo com 

os interesses das classes sociais dominantes, no centro e na periferia.  Este elemento, de 

cientificidade histórica, em seu sentido mais amplo, parece conferir à tese centro-

periferia da CEPAL uma peculiaridade criativa que a torna original, observada em si e 

em comparação às teorias de relações econômicas internacionais de outras escolas de 

pensamento econômico. 

Por outro lado, tanto nas ciências ditas “naturais” ou “duras”, como na própria 

ciência econômica, em sua linha-mestra, existe um preconceito, um tanto característico,  

para com o emprego em sua metodologia da História ou mesmo das demais ciências 

sociais e humanidades, o qual se dá no reconhecimento de seu caráter científico. Se a 

contribuição em sentido estrito da CEPAL à ciência econômica é viável per se, como 

mostra o exame da tese cepalina centro-periferia, seu reconhecimento como ciência 

passa por uma evolução da proposta de concepção científica da ortodoxia do 

pensamento econômico. No tocante à tese em si, as condições para tal reconhecimento 

encontram, em nosso ver, plenamente contempladas.  
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