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É absolutamente impossível a América Latina se desenvolver, sejam quais forem as 

políticas governamentais, porque o que se desenvolve não são os países. O que se 

desenvolve é somente a economia-mundo capitalista e essa economia mundo é de 

natureza polarizada. 

Immanuel Wallerstein 

Introdução  

Nosso objetivo central é fazer uma abordagem do processo industrial nos países 

latino americanos sob uma perspectiva geral, enfatizando aquilo que houve de comum entre 

eles. Não constará neste trabalho análises aprofundadas do processo industrial do ponto de 

vista da estrutura física, base material necessária a implementação do processo. 

Nossas análises referem-se às questões de fundo político-econômico que abarcaram 

o processo e que lhe deram um tom comum nos diferentes países latinos. Nossa proposta é 

a de contribuir com a elaboração de um trabalho que pense a problematização da América 

Latina a partir de uma escala geográfica de acontecimentos bem mais ampla. 

Pensar a América Latina remete a necessidade de pensar o sistema mundial 

primeiro para em seguida analisar os diversos imbricamentos que este provocou e ainda 

provoca nessa região. Por isso, o trabalho se desenvolverá em duas partes: A primeira parte 

proporá esclarecer os elementos envolvidos no processo de industrialização da América 

Latina através de um viés mais teórico. As questões mundiais, os processos 

socioeconômicos e o resgate de um viés histórico serão privilegiados nesta parte. É como 

se objetivássemos trazer a tona àqueles elementos que constituíram um “pano de fundo” do 

processo em questão. 

A segunda parte abarca as questões mais diretamente relacionadas a América 

Latina e as dificuldades inerentes a consolidação do projeto industrial naqueles países. É 

importante observar, contudo, que esta separação é apenas didática e obedece a uma 

necessidade organizacional, pois, na lógica de nossas elaborações a respeito do tema, a 
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primeira e a segunda parte se imbricam constantemente caracterizando, desta forma, a 

riqueza de detalhes que o tema em questão traz em si. 

Primeira parte: O pano de fundo 

Uma breve consideração sobre a Modernidade  

O que é fundamental para o enriquecimento da análise é não problematizar a 

Modernidade como um fato isolado, mas sim através do que Habermas chama de projeto da 

modernidade. (Habermas, 1983, apud Harvey, 1989:23) 

Este projeto ganha vigor, no século XVIII, trazendo a tona os ideais iluministas. O 

Iluminismo difundiu o antropocentrismo racionalista, colocando o homem e sua 

racionalidade como condições sine qua non de uma nova experiência sócio-cultural. 

Os ideais iluministas, imbuído do Projeto de Modernidade, trazia em si a necessidade 

de desenvolver um novo conjunto econômico, político e social que promovesse uma ruptura 

com o passado (irracional e mítico) e, ao mesmo tempo, criasse condições para a 

instauração de uma nova lógica. 

A nova lógica a ser instaurada é uma lógica burguesa, que objetivava consolidar seu 

poder econômico, mas, sobretudo político. Diante disso, toda ‘nova’ organização 

tendenciará a privilegiar os interesses desta classe. É assim que o projeto da modernidade 

deve ser entendido. Ele corresponde às estratégias de uma burguesia em ascensão e traz 

intrinsecamente uma série de intencionalidades. 

Diante da perspectiva de análise proposta vale destacar duas, dentre outras, 

características do Projeto de modernidade. A primeira é que o projeto da modernidade traz 

em si a idéia de inelutabilidade do progresso. Com um forte apoio cientifico e racional o 

projeto torna seu espraiamento quase que uma lei geral, onde os homens, a partir de então, 

tornar-se-ão livres e emancipados. O progresso torna-se então a única via para a libertação 

do homem e o acesso a este progresso deve ser feito através do projeto da modernidade. 

A segunda característica imbuída neste projeto é o mito da máquina. Harvey aponta 

que “a máquina, a fábrica e a cidade racionalizada oferecem uma concepção rica o bastante 

para definir as qualidades eternas da vida moderna”.(Harvey, 1989:39). 

Significa dizer que o projeto da modernidade não é apenas um meio pelo qual os 

homens se libertarão dos grilhões da “Idade das Trevas”, mas que uma de suas finalidades 

é a consolidação de uma sociedade urbano-industrial como espelho de uma condição 

moderna. 

                                                                                                                                                         
priscilagoes@uol.com.br 

 1634 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O mito da máquina aliado à idéia da inelutabilidade do progresso faz emergir um 

novo contexto social no qual estes dois elementos servirão de matizes. Mais que isso, 

alcançar o progresso é ao mesmo tempo construir uma sociedade urbano-industrial. Está 

assim lançado o modelo, o padrão e o arquétipo que deve ser seguido, copiado, moldado de 

uma sociedade moderna. 

Tendo em vista esta concepção do Projeto de Modernidade levantamos duas 

considerações: A primeira é que ele é um projeto de uma classe. Sua finalidade é consolidar 

a ordem burguesa e seus mecanismos de perpetuação de status quo. A segunda é que ele 

monta uma nova visão de mundo. Talvez não seja o primeiro, mas tenha sido o projeto que 

alcançou maior abrangência em propagar uma visão ocidental de mundo. 

É exatamente a partir destas duas considerações que traçamos a linha de 

convergência deste debate com o eixo central de nosso trabalho. É através da necessidade 

de consolidação da ordem burguesa e do espraiamento de uma visão ocidental de mundo 

que o projeto da modernidade se expandirá tanto como idéia quanto como prática. 

Considerando que a Modernidade faz parte da estratégia de uma classe para se 

consolidar no poder, o espraiamento desse conjunto de idéias e práticas será justificado a 

partir de um discurso onde sua instauração nos países da América Latina ocorrerá como se 

fosse um ato de solidariedade em favor do “desenvolvimento” desses países. Segundo 

Harvey, “todo o impulso de política e comércio internacionais era justificado como agente de 

um benevolente e progressista “processo de modernização” num Terceiro Mundo atrasado”. 

(idem, p.42). 

A modernidade: industrialização, crise e reestruturação. 

Após a revolução industrial inglesa e as subseqüentes “revoluções industriais”, o 

capitalismo ganha novo impulso. Passamos de uma fase comercial, baseada nas trocas, 

para uma fase industrial, baseada na produção. As inovações técnicas possibilitadas pela 

revolução industrial, ou seja, pelo uso da máquina, possibilitaram a emergência de novas 

técnicas que foram, re-absorvidas novamente na produção. 

O resultado é aquele que já conhecemos: de um lado a consolidação da burguesia 

enquanto a classe detentora dos meios de produção. De outro, a exploração do trabalhador 

a partir da expropriação de sua capacidade de realizar o trabalho. 

Em um nível global observamos, através da Divisão Internacional do Trabalho, um 

acirramento das desigualdades entre países. Aqueles países industriais tornam-se 

produtores e, por conseqüência, exportadores de produtos industrializados, enquanto que 

aqueles países não industrializados destinam-se a produção de produtos agrícolas para 

exportação. 
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Esta situação é extremamente vantajosa para os países centrais, industrializados, 

pois como em uma espiral eles investem e reinvestem em seus setores produtivos 

possibilitando uma crescente acumulação ampliada do capital. Enquanto que os países não 

industrializados mantêm-se no cenário mundial como fornecedores de matérias-primas e 

consumidores em potencial dos produtos industrializados. 

Segunda esta Divisão, os capitais acumulados nos países centrais permaneceriam 

ali para serem reinvestidos e os países da periferia manteriam suas economias agro-

exportadoras ad eterno. Qual o problema? Desse modo, não seria coerente que os capitais 

dos paises centrais debandassem em direção a periferia para promoverem sua 

industrialização. A menos que fosse por uma motivação de fato “benevolente e 

progressista”. O que irrompeu esta lógica e fez emergir no âmago desta Divisão 

Internacional do Trabalho tão “harmônica” uma necessidade de re-elaboração de papéis? 

Por que a necessidade de industrializar a América Latina? 

As condicionantes externas 

Entendemos que a industrialização da América Latina ocorreu inserida em um âmbito 

mais global, entendido por Wallerstein como sistema mundo capitalista. Então é preciso que 

se analise, primeiro, a história do desenvolvimento do sistema mundo capitalista para 

entendermos porque no século XX o capitalismo, agora industrial, “precisa” incorporar a 

América Latina. 

Qual é a mola propulsora do sistema mundo capitalista é a busca crescente do lucro. 

É isso que impulsiona, reorienta e caracteriza o MPC. Portanto, a industrialização da 

América Latina deve ser analisada dentro desta perspectiva. 

A superprodução fordista (1929) marca o início da crise da modernidade nos países 

centrais. A rigidez fordista torna a reprodução do sistema onerosa para os capitalistas, 

principalmente no que se refere aos custos com a força de trabalho. 

Aliás, a força de trabalho nos países centrais não se torna apenas mais onerosa, 

com a necessidade constante de elevação dos salários para manter o elevado nível de 

consumo. Sobretudo, com a crise de 29 a força de trabalho se torna uma ameaça. A 

ameaça proletária de 1848 ainda estava na lembrança dos capitalistas e impunha a eles 

uma certa necessidade de redistribuição da mais valia. “Vai-se o anel, mas ficam os dedos”. 

Instaura-se uma política de bem-estar social para os proletários dos países centrais que 

será custeada através da industrialização da América Latina. 

Desse modo, a industrialização a América Latina se fez a partir de um momento de 

reorganização dos países centrais. Pode ser considerada a saída para a crise da 
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modernidade que se iniciava nesses países, principalmente nos EUA, visto que esta 

industrialização buscou reduzir custos e ampliar as margens de lucro, baseando-se na 

externalização dos custos para os “capitalistas modernizadores”. 

Isso possibilitou amenizar as polaridades socioeconômicas dos países centrais. A 

exploração do proletário latino-americano custearia o “Estado de Bem Estar Social” dos 

proletários do norte, que estavam abalados com a crise de superprodução e diante da 

necessidade imanente de diminuição dos custos com a força de trabalho. 

O Estado de bem estar social resolvia, a priori, o problema da insurreição proletária a 

um custo bastante pequeno, pois o avanço do projeto da modernidade para a América 

Latina possibilitaria, com a exploração de um novo conjunto de proletários, a contínua 

extração da mais valia. 

Porém, não podemos negligenciar as condicionantes locais. Significa dizer que 

apesar de estar inserido num âmbito maior de acontecimentos, os países latino-americanos 

traziam imbuídos neste processo características próprias que, em muitos casos, convergiam 

com os interesses externos. Esta foi a tônica que desenhou o projeto industrial para a 

América Latina. A associação entre os mecanismos da reorganização dos países centrais – 

pós-crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial - com os interesses de uma elite local forte 

deram o tom para que o processo de industrialização da América Latina fosse marcado por 

um elevado grau de dependência. 

As condicionantes internas 

Analisar as condicionantes internas da América Latina significa resgatar seu 

processo histórico de ocupação e de desenvolvimento das forças produtivas. A formação 

social resultante deste processo histórico também pode ser considerada, em grande 

medida, como um entrave ao propósito de desenvolvimento autônomo desses países. 

Na maior parte dos casos, a elite local, se preocupou em manter seus privilégios e 

consolidar sua influência local, muitas vezes com o apoio das antigas metrópoles ou dos 

“novos” capitais associados, ao invés de se lançarem rumo a disputa pela hegemonia 

mundial. 

Esse posicionamento da burguesia latina pode ser apontado como um dos 

condicionantes internos responsáveis pela situação de atraso do desenvolvimento das 

forças produtivas na América Latina e, conseqüentemente, pela consolidação de uma 

posterior “associação dependente” que culminará no quadro de “atraso” que nos é 

característico até hoje. 
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Em um primeiro momento esta burguesia interna, em geral uma burguesia agro-

exportadora, tentará manter-se frente ao poder local diante da ameaça do processo 

industrializador. Novos pactos federativos se constituirão objetivando garantir a unidade 

territorial tendo em vista os interesses conflitantes e as vezes divergentes dos novos atores 

em cena. Quando esta burguesia agro-exportadora torna-se ela própria uma burguesia 

industrial o processo de dependência externa tenderá seguir quase que ininterruptamente. 

Outro fator de ordem interna diz respeito as condições estruturais necessárias para 

abarcar o projeto modernizador. Os países agro-exportadores não tinham capitais 

suficientes para bancar o processo industrial e toda infra-estrutura que este requeria. 

Industrias de base, geração de energia e mesmo mercado consumidor internos eram 

problemas que deveriam ser solucionados para a implantação do projeto, mas que as 

burguesias nacionais não tinham condições de fazê-lo sozinhas. 

Segunda Parte: O projeto industrial e suas implicações 

Início da industrialização da AL 

O período de 1929 a 1979 foi muito frutífero para América Latina, pois, nestes anos, 

alguns países colocaram de fato em sua pauta o processo de industrialização via 

modernização. Processo esse efetivado sob a égide de um “maior grau” de atuação externa 

na condução de sua política econômica de desenvolvimento. Mas isso não significa dizer 

que todos os países da América Latina obtiveram o mesmo nível industrial que os países 

centrais e que tampouco seus problemas sociais, políticos e econômicos foram sanados. 

Primeiramente porque o pacote industrial implantado na América Latina descarta as 

especificidades de cada país envolvido. O capitalismo é por excelência um sistema que 

destrói as formas econômicas locais para impor sua lógica. Quando não, o sistema 

incorpora tais formas, remodelando-as segundo suas próprias necessidades. Neste 

momento podemos “ler” necessidades do MPC como necessidades dos países centrais que 

vão estar ditando a regra do processo de industrialização nos países periféricos. 

O segundo fator a ser levado em consideração envolve o próprio processo histórico. 

Os países centrais já estavam num nível mais avançado, já haviam passado pelo processo 

industrial que havia há muito se iniciado. Tal questão traz a necessidade de pensarmos as 

diferentes espaço-temporalidades em que se constituiu o processo industrial. Por 

excelência, o MPC é um sistema de contradições que impõe um desenvolvimento desigual, 

mas combinado. Sua mundialização traz embutida esta necessidade de apropriar-se de 

espaço-tempos diferentes, com o desafio, sobretudo, de perpetuar uma mesma lógica: a 

busca de lucros através da extração da mais valia. 
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Terceiro, é preciso levantar a questão de que redistribuição de renda e 

industrialização não caminham juntos como pensavam os teóricos cepalinos. E isto ocorre 

pela contradição em que se pauta o próprio sistema capitalista. Logo, o projeto industrial 

poderia sim corresponder as perspectivas de instauração de uma modernidade – naquilo 

que se refere a modernização mesmo. Mas, este mesmo projeto industrial não traria, a 

reboque, um desenvolvimento social pautado naquele conhecido projeto vivido pelos 

proletários dos países centrais com a implementação do Estado de bem estar social. 

Vale lembrar que no período entre guerras os países da América Latina gozaram de 

certa “liberdade consentida” dada pelos países centrais para se modernizarem. Isso só foi 

possível devido fato dessas economias estarem vivenciarem um momento de depressão 

(1929/1937) e de guerra, no qual suas economias estavam desequilibradas. 

Os mistos de crise econômicos e de guerras mundiais afetaram a América Latina 

com a queda da pauta de exportação de matérias-primas e produtos agrícolas. A solução 

para a debilidade em que se encontravam tais países junto ao mercado mundial, com uma 

balança comercial desfavorável, seria a industrialização. 

A deterioração dos termos de troca pode ser analisada através da Transferência Geográfica 

do Valor – TGV que: 

“pode ser definida como o mecanismo ou processo através do qual o valor produzido 

num local ou numa área é pelo menos parcialmente realizado e, portando, contribui 

para a acumulação localizada em outra parte” (Soja, 1980:66) 

Assim: 

“A forma originária, por conseguinte, reflete as diferenças que existem entre o valor 

contido nas mercadorias e o seu preço de venda relativo”.(idem, p. 66) 

Assim, para reduzir as perdas com as trocas desiguais a saída para as economias 

latinas era a industrialização. Desta forma, se inicia um processo de dependência de 

capitais e de tecnologia externa, pois muitos paises periféricos não detinham cndição própria 

que promovesse este processo independente e com recursos genuinamente nacionais. 

Coube, portanto, aos países periféricos a adoção de algumas medidas no nível 

político, econômico e social para implementação do sistema industrial. Assim, o Estado foi o 

grande elo de sustentação para a efetivação do emergente sistema em muitos países da 

América Latina utilizando seus dispositivos. 

 O Brasil, por exemplo, utilizou várias estratégias no processo de industrialização, desde o 

protecionismo de seu mercado interno; a adoção de uma intervenção estatal ferrenha, que 
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beneficiou, a priori, algumas elites nacionais em detrimento das internacionais até em outro 

momento histórico quando, o Estado reverte o jogo ‘esquecendo’ setores das elites internas 

e favorecendo as externas, nas décadas posteriores em nome da nova Era da modernidade. 

Assim, primordialmente: 

Como forma de dar início ao processo de industrialização optou-se pelo nacional 

desenvolvimentismo com o intuito de modernizar o Brasil, diversificando a médio e 

longo prazo a oferta de produtos nos mercados consumidores externo e interno. 

Tendo o Estado como o demiurgo da política nacional desenvolvimentista, de 

consolidação do mercado consumidor interno e da implementação de uma infra-

estrutura condizente com a proposta de industrialização brasileira, consolida-se o 

setor privado, a partir de uma preocupação maior em diversificar a produção e a 

pauta de exportação para o mercado externo. (Traspadini, 1999:92) 

O desenvolvimento da etapa de industrialização 

O desencadeamento da Segunda Guerra Mundial (1937/1945) gerou nos países 

latinos um momento de irregularidade no abastecimento de produtos importados, assim 

houve a necessidade da AL criar uma diversidade fontes internas de suprimentos, soma-se 

a isto a urgência de produção de peças e de maquinários para manutenção do processo de 

industrialização iniciado em décadas anteriores e esboçado no item anterior. 

“Este receituário estava sustentado na leitura cepalina, onde a principal 

determinação de inserção periférica das economias latino-americanas era a pequena 

diversificação da produção interna e, automaticamente, da pauta de exportação, 

além da baixa capacidade de consumo destas economias.” (Traspadini, 1999:92) 

A transformação industrial proporcionou transformações nas questões demográficas. 

Surge paralelamente à industrialização uma precoce urbanização, com grande leva de 

trabalhadores vindos do campo para a cidade que vão servir, além de mão de obra ao 

processo, como apoio político a industrialização porque, na medida em que estes procuram 

empregos oferecidos pelas indústrias, acreditavam na melhoria das condições de vida que 

sua inserção neste setor os proporcionaria. 

Já no pós Segunda Guerra Mundial, no cenário da Guerra Fria (1945/1955), os paises 

centrais (principalmente os EUA) intensificam a repressão ao nacionalismo e as forças 

políticas progressistas em geral crescentes nos paises latinos com medo de perder o 

controle sobre as áreas periféricas. 

O desenvolvimento lento e desigual nos paises da América Latina 
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O período de reestruturação dos paises devastados pela Segunda Guerra Mundial 

(1955/1970) criou um cenário de disputas ainda mais acirrado, os EUA, o Japão e a Europa 

Ocidental passam a investir nos paises periféricos. 

Para isso a América Latina então precisava adotar um conjunto de reformulações 

públicas, aprimoramento técnico e de gestão, melhor planejamento, para manter seu 

“progresso”. Mas, isso só aumentou a dificuldade de dar continuidade ao processo de 

industrialização, pois estas novas vias de reformulações exigia um constante incremento de 

capital para o alavancamento das economias periféricas. 

Assim, nem todos os países gozavam de mesmo vigor. Fato que proporcionou um 

desenvolvimento lento e desigual entre os países da América Latina passava pelo 

pressuposto de constante desenvolvimento do sistema industrial, conseqüente dependência 

tecnológica. 

O aumento do volume de empréstimos feitos aos países centrais condicionava ao 

processo industrial uma dependência cada vez maior. Na AL se intensifica na década de 70, 

quando a inflação atinge altos índices; a dívida externa cresce assustadoramente e os 

elevados juros resultam uma crise econômica. 

A extensão deste fato se prolonga nos anos 80, no qual alguns Estados latinos 

passam a se responsabilizar pelas dividas contraídas pelos setores industriais privados, 

promovendo a estatização da dívida externa. 

Os Estados passam a criar uma série de políticas para diminuir drasticamente o 

gasto público, portanto, os resultados posteriores mostram que ela não foi liquidada, ao 

contrário, se elevaram. 

No início da década de 90, como forma de ajustar os resquícios deixados pela 

década de 80, entram em pauta a política fiscal, pretendendo cortar o máximo os gastos do 

Estado; a política monetária, que prevê a contenção de créditos e a elevação juros; a 

política salarial culminando na perda real do salário e a política cambial introduzindo a 

desvalorização do câmbio, incentivo a exportação e restrição à importação. É o novo 

receituário, advindo do Consenso de Washington, que redesenha a América Latina para a 

implementação das medidas liberalizantes, 0), características do neoliberalismo. 

Com as privatizações das estatais, e o governo dá liberdade de controle para o 

capital privado internacional deixa de intervir em muitos setores chaves da economia, como, 

por exemplo, o setor de telecomunicação, energético e siderúrgico. 

A justificativa para as privatizações é que elas seriam necessárias para romper com 

o enorme déficit orçamentário do governo e, conseqüentemente, diminuir a tensão 
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inflacionária sustentada por um Estado sobrecarregado de contas públicas. Ao promover a 

desestatização, o governo se exime do ônus de setores que “dão prejuízos” ao Estado e por 

outro lado torna o país mais atrativo para supostos “novos investimentos estrangeiros”. 

  Porém mais que uma justificativa, a privatização é o ajuste liberal que retira os 

bloqueios que impeçam o livre fluxo dos capitais, sejam os de investimento direto, sejam os 

especulativos e conduz as economias periféricas para a “inevitável” inserção no processo de 

globalização. 

Desenvolvimento dependente da América Latina 

A teoria cepalina e a teoria da interdependência de Fernando Henrique Cardoso - 

FHC - podem ser importantes contribuições teóricas para o entendimento do processo 

industrial que se desenvolveu na AL. 

CEPAL - A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

A criação da CEPAL foi importante por ser o órgão responsável pelo planejamento 

de diretrizes, que acabariam com a situação de subdesenvolvimento das economias latino-

americanas. Além disso, a CEPAL contribuiu com o olhar mais investigativo sobre essas 

economias, pois ela levava em consideração a dicotomia centro-periferia como das relações 

do modo de produção capitalista. 

Os países periféricos apresentam duas características conflitantes. Internamente 

convivem com a agricultura de subsistência e a agricultura moderna, de alta produtividade, 

voltada para o mercado externo. Externamente convive com um padrão produtivo 

homogêneo, o industrial, que é visto como um modelo a ser alcançado (mais dinâmico, com 

elevada produtividade e altamente tecnologizado) dos países centrais. 

A relação centro-periferia se dá pela estrutura produtiva da periferia atrasada, que 

por sua condição não consegue promover o progresso técnico na mesma medida que o 

centro, pois entre eles se efetiva a deterioração dos termos do intercâmbio, na qual a 

periferia concentra um número maior de mão-de-obra de baixa produtividade no setor 

primário pressiona o valor do salário dos trabalhadores rurais e o preço de exportação dos 

produtos agrícolas. 

Então, segundo a CEPAL, a diferenciação entre a produtividade do trabalho e as 

relações de intercâmbio seriam os grandes “vilões” perpetuadores das condições de atraso 

da periferia, culminando no desenvolvimento desigual dos dois pólos. Como eliminar este 

problema? 

Na prescrição da CEPAL algumas soluções surgem: 
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a) Ordenar de tal forma as condições técnicas da produção, na qual os recursos produtivos, 

ou seja, trabalho, terra e capital, sejam dispostos de modo mais equilibrado o possível 

para que não haja disparidade entre eles. Por exemplo, na questão da terra precisa 

acabar com as desigualdades reinantes entre minifúndios e latifúndios, pois os primeiros 

têm em sua ‘essência’ escassez de terra, atraso tecnológico que resulta no baixo nível 

de produtividade. 

b) Acabar com o desemprego introduzindo na indústria e na agricultura moderna. Como 

forma de criar um mercado consumidor interno forte de um capital interno para promover 

desenvolvimento. 

c) Adequar a produção manufatureira e agropecuária de acordo com a demanda mundial, 

aumentando conseqüentemente o número de exportações – de divisas. 

Aliado a isto, os países latinos americanos incorporaram o sistema produtivo industrial, 

seguindo as medidas abaixo: 

a) Importar maquinaria, insumos e intermediários. 

b) Reduzir o volume de compras, diminuindo principalmente a importação de 

supérfluos. 

c) Impedir entrada de bens industriais 

d) Aumentar exportação primária, para obter recursos para a efetivação da substituição 

de importação. 

O caráter exclusivista da CEPAL defendia que, no início da substituição de importação, o 

capital estrangeiro fosse requerido para completar o esforço interno de poupança e ser 

paliativo na escassez de divisas. A fragilidade do capital interno era responsável pelo atraso 

dos países periféricos, conseqüentemente pela diminuição da poupança/acumulação (de 

capital) que impedia a superação. Portanto o estágio de subdesenvolvimento era um 

processo que poderia ser revertido em longo prazo através da mudança da estrutura 

produtiva, com a introdução da industrialização e com o auxilio conjuntural do capital 

estrangeiro. 

Do desenvolvimento dependente e associado a interdependência - Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) 

Dentro do sistema capitalista mundial, o Desenvolvimento Geograficamente Desigual 

– DGD é a expressão de uma divisão internacional do trabalho, descrita mais 

amplamente em termos de centro e periferia, mas mais restritamente padronização 

numa ordem de Estados-nação “desenvolvidos” diferencialmente e de territórios 
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dependentes, formações sociais primárias cada qual com sua mescla particular de 

atividades produtivas e relações sociais. (Soja, 1980:59) 

As considerações de Soja incluem uma das maiores críticas de alguns teóricos, 

como FHC sobre os estudos cepalinos. Para eles a perspectiva deste órgão a questão do 

subdesenvolvimento não considerava as relações sociais que estão na base do processo de 

industrialização e mudança estrutural. 

Segundo essa corrente, a dicotomia centro-periferia ocorre porque as relações sociais são 

inerentes ao processo de, 

diferenciações locacionais e de áreas de uma combinação de elementos variáveis: 

produtividade do trabalho, taxas de lucros, composição orgânica do capital, níveis de 

salário, custos de materiais necessários a reprodução da força de trabalho, níveis 

tecnológicos e mecanização, organização o trabalho e incidência da luta de 

classes.(Soja, 1980:59) 

Há ainda outras críticas a CEPAL consideradas por Traspadini (1999), entre elas: 

a) A concepção de um desenvolvimento único em toda a América Latina, não 

considerando as especificidades inerentes de cada país, ou seja, não levou em 

consideração a formação social de cada um. 

b) O subdesenvolvimento está relacionado não com a existência dos países 

desenvolvidos, mas na forma como o Estado capitalista periférico ergueu as bases 

do desenvolvimento pautado numa égide conservadora e instável. 

c) A efetivação do desenvolvimento para dentro não foi eficaz, pois as práticas para o 

desenvolvimento deveriam estar vinculadas à dimensão internacional de reprodução 

do capital. 

FHC propõe dentro desta perspectiva, tentando superar as deficiências cepalinas, novo 

receituário para o desenvolvimento da economia latina americana. Propondo um 

desenvolvimento na qual a participação do capital estrangeiro, numa primeira etapa para o 

desenvolvimento, ajudaria os países da América Latina. 

Cardoso critica o desenvolvimento autóctone (substituição de importação) pela extrema 

carga nacionalista-populista adotada por alguns Estados latinos, pois Estado protecionista 

impede a internacionalização da economia tão defendida por ele. 

FHC considera que o Estado deveria atuar como empresário e não como populista, 

privilegiando, portanto, a internacionalização do capital e não o desenvolvimento local. 
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Assim, o desenvolvimento dependente e associado seria a primeira etapa para romper com 

o atraso periférico e depois interdependência. 

A Interdependência consistiria no agrupamento dos capitais financeiro e produtivo sem 

fronteiras, se desenvolvendo de forma homogênea no mercado mundial, finalizando a 

dicotomia centro-periferia em relação aos países latinos. 

Portando, politicamente, as estratégias a serem utilizadas pelo estado devem se 

pautar na questão de melhor relação com os agentes internacionais, contribuindo 

para uma moderna utilização do tripé produtivo – capital nacional, capital estrangeiro 

e Estado. 

Isso implica dizer que a melhor decisão no ambiente de interdependência é a que 

esteja diretamente relacionada aos anseios do capital produtivo e financeiro, que não 

tem mais fronteiras e se desenvolve de forma uma e homogênea no mercado 

mundial.” (Traspadini, 1999:106) 

Na verdade, FHC ratifica o receituário proposto pelo Consenso de Washington e 

promove o início de uma defesa de uma linha teórica, na AL, a respeito do neoliberalismo. 

As conseqüências desta linha teórica e seus impactos práticos na economia brasileira, no 

período em que FHC foi Presidente da República são reflexões que nos faria iniciar um 

outro artigo, mais especificamente fazendo uma leitura do espaço brasileiro. 

No que se refere à América Latina, as idéias neoliberais tiveram forte absorção. Tal 

fato não se justifica pela forte argumentação teórica ou pelo brilhantismo das acepções a 

respeito do neoliberalismo. Este conjunto de políticas teve tanta receptividade nos países 

latino-americanos, por que, mais uma vez, historicamente, eles obedeceram a tendência de 

seguir atrás de um modelo, um arquétipo, uma via de desenvolvimento já traçada 

anteriormente pelos países centrais. 

Esta nova via é o processo de globalização. Mas, o receituário neoliberal visa mais 

uma vez, não a cura das enfermidades das economias latinas, mas, sobretudo, o remédio 

para a crise econômica dos países centrais, principalmente EUA, e a consolidação de novos 

pólos hegemônicos, como a Alemanha (UE) e o Japão, que mantendo o MPC como o jogo a 

ser jogado, não abrirão mão de manter a estrutura mundial dividia em centro e periferia, 

mantendo os países periféricos em sua atual posição. 

Considerações finais: 

Como apontado por Lacoste (1985), durante muito tempo a industrialização foi 

entendida como parte de um projeto de modernidade que culminaria no desenvolvimento. 
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Desta forma, a industrialização tornou-se a via única de tentativa de promover o 

desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. 

 O que, talvez, não se havia percebido é que a modernidade estava em crise e que 

o projeto industrial mesmo que alavancando a modernização dos setores produtivos, nas 

economias periféricas, não resultaria em uma situação de desenvolvimento em nível 

econômico tão pouco social para os povos latinos. 

O que é importante destacar é que o processo industrial na América Latina, por fazer 

parte de um esquema de reorganização das economias centrais capitalista e por estar ele 

próprio carregado de intencionalidades, não deve deixar de ser analisado nas esferas 

política, econômica e social. 

Este tripé é a base para o entendimento da evolução do próprio capitalismo periférico 

e suas inúmeras conseqüências. A relação entre o jogo político interno/externo, os 

interesses econômicos nacionais e mundiais e a tentativa de escamotear o conflito de 

classes existente nos países daquela região fazem parte do quadro Latino-americano até os 

dias de hoje, como se fosse um sintoma, ainda mal curado, de uma enfermidade que 

persiste em nos assolar. 

É também com base neste tripé que podemos vislumbrar com mais acuidade as 

teorias do subdesenvolvimento e, por conseqüência, analisar com mais apuro e crítica as 

teorias que pretendem promover o desenvolvimento dos subdesenvolvidos. 

 Por fim, a elaboração deste trabalho nos alerta sobre a necessidade de 

mantermos um diálogo constante da Geografia com as demais ciências, seja ela a 

economia, a história, a política e a sociologia. Pois a realidade é por demais complexa para 

que sejamos capazes de interpretá-la através de um único viés. Nossos esforços foram no 

sentido de promover, ainda que timidamente, este diálogo, sem o qual a análise do processo 

industrial nos países latinos americanos se limitaria no levantamento de dados sobre infra-

estruturas locais e algumas medidas políticas e econômicas como propulsoras de tal projeto. 
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