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Resumo: Este texto expoe as visoes de Prebisch e Arrighi na quesHio do 
subdesenvolvimento, especialmente em tomo dos modelos centro-periferia e 
seus diferentes pontos de vista dentro do contexto hist6rico do debate 
desenvolvimentista. Procura ainda estabelecer conexoes socio16gicas e politicas 
a partir das amilises econ6micas. 

Palavras-chave: desenvolvimento e subdesenvolvimento econ6mico, 
capitalismo, Estado, classes sociais. 

Na America Latina, o tema do desenvolvimento organizou 
correntes interpretativas e uma forte interac;ao entre 
economia e sociologia ao longo das decadas de 50, 60 e 70 

do seculo XX. Neste texto 1 buscamos uma retrospectiva deste 
debate, resgatando a importancia da concepc;ao centro-periferia para 
compreender as disparidades de desenvolvimento na economia 
capitalista. Para isso, recorremos ao contraponto entre urn economista 
e urn soci6logo, que, em momentos distintos, trouxeram valiosas 
contribuic;oes. 

Os trabalhos de Prebisch e Arrighi sobre a economia mundial 
e, em especial, sobre a desigualdade do desenvolvimento capitalista 
entre paises e regioes estao inscritos, cada urn a seu modo, em urn 
grande debate hist6rico. 
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Raul Prebisch publicou seu principal e mais criativo trabalho, 
El desarrollo econ6mico de La America Latina y algunos de sus 
principales p roblemas, em 1949. Chamado por Hirschman de 
"manifesto latino-americano", este texto marca, de modo magistral, 
o nascimento do desenvolvimentismo, vale dizer, de urn modelo de 
analise hist6rico-estrutural e de urn programa cujo horizonte era a 
supera<;ao da condic;:ao subdesenvolvida. 

Giovanni Arrighi escreveu A i/usiio do desenvolvimento 
relac ionando-se com outra epoca. Publicado 50 anos depois do 
"manifesto latino-americano", tern a oportunidade de urn balanr;:o 
hisl6rico e de uma revi sao critica de conceitos. Criti co do 
desenvolvimentismo de caniter nacional, postula que a possibilidade 
do desenvolvimento depende de mudan9as estruturais na economia 

• 

mundial no seu con junto. 
Noc;:ao cornum aos do is auto res e a de que a economia mundiaJ 

estrutura-se de forma assimetrica, com urn centro e uma periferia 
para Prebisch; incluindo uma zona intermediaria, uma semi peri feria, 
para Arrighi. Mais importante ainda, para ambos desenvolvimento e 
subdesenvolvimento sao partes de uma mesma realidade. 

A partir da an alogia entre as molduras construidas por Prebisch 
eArrighi sobre a economia mundial capitalista, M uma aproxima<;ao 
em aspectos conceituais importantes, como a caracteriza<;ao da 
especificidade do subdesenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, ha 
di feren<;as te6ricas nitidas entre os dois mode los analiticos. A comec;:ar 
pel a identifica<;ao com Keynes em Prebisch, que utiliza contribui<;oes 
do economista ingles como instrumento analitico para estabelecer 
diferenc;:as entre a economia nos paises "centricos" e perifericos. 
Arrighi opera conceitualmente a partir (e alem) da teo ria dos sistemas 
mundiais, enfoque em grande medida constituido a partir da obra de 
Wallerstein. Tambem diferem, e muito, as concepc;:oes sabre a 
supera9ao do subdesenvolvimento: Prebisch visualiza processos no 
interior do sistema capitalista; Arrighi propoe uma solu9ao global 
para alem desse sistema. 

Nosso estudo esta organizado nesta sequencia: a inser<;ao dos 
autores no debate hist6rico sabre a economia mundial e o 
desenvolvimento; a noc;:ao chave de centro-peri feria e sua articulac;:ao 
explicativa em cada esquema; e as conexoes socio16gicas e politicas 
que podemos explorar a partir dessas analises. 

Centro e perlferlo clnqOento 
enos depols 

• 
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1 M oRAE$. Reginaldo C. C. 
Planejamento: democracia ou 
ditadura? Vcr cspecial mente o 
capitulo 2. "Tempo de refom1as 
ONU, CEPAL e 
Subdesenvol vimento ··. 

J SuNKill., Osvaldo. El desarrollo de 
Ia tcoria del desarrollo. In: SuNKEL, 
Osva I do et a l. 
Transnaciona/i;acion y 
dcpendencia. 

1. Etapas e questoes de metodo no debate 
sobre o desenvolvimento 

a) As decadas de 40 e 50 registram o aparecimento de uma 
serie de estudos economicos e socio16gicos sobre o 
"subdesenvolvimento", influenciados pelo keynesianismo e pelas 
teorias da modemizar;:ao. 2 

Esta observar;:ao pode ser considerada correta se tomarmos 
estritamente os desdobramentos (evolutivos e de ruptura) da teoria 
economjca a partir da chamada escola classica (Ricardo, Smith). 
Esta primeira grande hegemonia na economia politica tratou do 
desenvolvimento capita lista como urn de seus temas centrais, mas 
niio do subdesenvolvimento, obviamente. A questao efetivamente 
sera colocada no processo de expansiio intemacional do capitalismo 
e a decorrente diferenciac;iio de modos de desenvolvimento desse 
sistema. Esse tema, no entanto, era impossivel de ser tratado pelas 
preocupac;oes que passaram a dominar 0 pensamento economico no 
ttltimo CJUarto do seculo XIX, quando se instala a contra-revolu9iio 
neoclassica, com sua enfase na condu ta dos produtores e 
consumidores individuais. Sera entao depois da grande crise dos 
anos 30, no curso de um periodo de hegemonia keynesiana que 
segue ate as crises economicas dos anos 70 e a vi rada neoliberal dos 
anos 80, que se instala, ap6s a II Grande Guerra, o que se 

' convencionou denominar de economia do desenvolvimento.3 E 
interessante notar wna das identidades entre o keynesianismo e o 
desenvolvimentismo: a importancia conferida a atuar;:ao economica 
do Estado, seja para superar os ciclos contracionistas eo desemprego 
(na versao keynesiana para os paises centrais), seja para construir 
as bases da industrializac;ao (na versao desenvolvimentista). 

Se toma rmos, no entanto , urn enfoque mais amplo, 
observaremos que o tema desenvolvimento/subdesenvolvimento
ainda que sob tm1 tratamento metodol6gico substancialmente distinto 
- vern sendo objeto de estudo ha mais tempo. 

Diferente na fonna e no conteudo que adquiriu a partir da 
decada de 1940, a investigac;iio sabre as regioes "atrasadas" comec;ou 
a se constituir, no pensamento socialista, desde fins do secuJo XIX. 
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E interessante notar que uma das obras de referencia dos debates 
criticos sobre o desenvolvimentismo e sobre a dependencia nos anos 
60 e seguintes foi justa mente 0 desenvolvimento do capitalismo na 
Russia, de Lenin, que foi publicado pela primeira vez na virada dos 
seculos XJX e XX.4 

b) A questao do desenvolvimento e posta diante dos paises e 
regioes que, no processo de constitui9ao do capitalismo como urn 
sistema unjversal, integram-se a esse sistema de forma subordinada 
e "atrasada". Ainda que nao se possa abstrair as condi9oes nacionais 
do desenvolvimento capitalista, o que vale tanto para os paises que 
podem ser chamados de centrais como para aqueles perifericos, e 
possivel reconhecer uma problematica espedfica para urn conjunto 
de paises capitalistas "subdesenvolvidos". Estamos nos referindo 

' aqui a uma dupla especificidade. Aqucla que registra o 
subdesenvolvimento (objeto do nosso ensaio), mas tambem a que 
nos fala das especificidades nacionais de modos de desenvolvimento 
entre os paises desenvolvidos (que apenas assinalamos aqui). 
Prebisch, como veremos adiante, apontou diferen9as fundamentais 
entre o capitalismo nos EUA e na Tnglaterra.5 

Quais os destinos ou - de forma mais precisa - quais as 
possibilidades hist6ricas de descnvolvimento destas naf;oes? EsJa, 
talvez. seja a grande questao que envolve o tema do 
desenvolvimento na periferia do capitalismo. Tntimamente ligada 
a ela esta a avalia(:cio da natureza destas sociedades. 

Por isso mesmo, as varias abordagens sobre o 
subdesenvolvimento tern como pano de fundo, de forma explicita 
ou implicita, uma determinada compreensao do capitalismo. 

Parte das anal ises que procuram explicar a condi9ao 
"subdesenvolvida" pode ser inserida em urn campo metodo16gico 
que organiza a investiga9ao a pru1ir de uma 6tica evolucionista ou 
unilineru·. Em geral caracterizadas como teorias da n10dernizayao. 

elas tratam o problema do "atraso" econqmico e social assemelhando
o a urn estagio supenivel em dire<;ao a formas mais desenvolvidas. 

Centro e periferio cinqOenta 
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'PALMA, Gabrie l. Dependencia y 
desarrollo: una visi6n critica. In: 
SEERS, Dudley. Teoria de /o 
dependencia. Una revalllacion 
critica. Utiliz.ando urn iingulo de 
am\lise diferente, Wallerstein data 
o ini cio dos debates sobre o 
"subdesenvolvimento" em meados 
dos anos 20, como uma resultante 
da disputa entre os Estados Unidos 
c a recern-criada Uniao das 
Rcpt•blicas Socialistas Sovieticas. 
WAl.LI!RSTEIN, Immanuel. The 
concept of national development, 
1917·1 989: Elegy and Requiem. In: 
__ . After liberalism. 

' Uma critica interessante ao 
mainstream neoclassico que 
dissolve estas especificidades c 
opera como sc houvcsse um s6 
modo de descnvolvimento 
capiralista esta em WADE, Robert. 
Governing the market: a decade 
later. 
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6 Para uma vislio latina-americana: 
Lowv. Michael (Org.). OMarxismo 
no A nuiric:a Latina . Ver 
cspecialmentc a lntroducao do 
autor: CARDOSo, Fernando. 11.: 
F,,LE'IIO, Enzo. Dependencia y 
desarrollo en America La1ina. Para 
uma an{llise critica mais gcra l dos 
chamados esqucmas evolutivos de 
modos de producilo: MMx. Karl. 
Forma('oes ecmu5micas pre
capiwlisws. cspccialmentc a 
introdus;ao de Hobsbawm: c 
MANDeL. Ernest . A forma{:iio do 
pensamemo ec:onomico de Karl 
Marx. cap. 8. "0 Modo de Producao 
Asiatica c as Precondir,:oes 
Hist6ricas do lmpulso Capital". 

1 Marx considcrava scriamcnte a 
hip6tcse de um dcscnvolvimento 
nlio-capitalista a partir da 
comunidadc camponcsa. 
aproximando·sc de formular,:ocs 
cons idcradas "popu lis tas" e 
distanciando-sc dos marxistas 
russos con te mporaneos a estc 
debate. q ue dcfcndiam a 
inev itabil idade do descnvolvimcnto 
capitalista. Uma rcfcrcncia basica 
para os (Jitimos trabalhos de Marx 
espccialme ntc voltados para o 
estudo da Ri1ss ia camponcsa esta 
em SIIANJK.'lcodor. Late Marx: gods 
and craftsmen. In: . !.are 
Marx and the Russian Road. 

• Concep~lio fommlada por Trotsky 
a partir da analise da revo l u~lio 
russa de 1905. "A hip6tcse q ue 
funda es ta tcoria podcria se r 
formulada nos scguintes tcrmos: 
com a constituiy.~o do capitalismo 
como sistema mundial. a historia 

Localizam-se tambem oeste campo me todol6gico 
interpretac;:oes com urn a matriz te6rica di ferente, que advem de uma 
interpretac;:ao linear ou evolucionista do proprio marxismo. Sao as 
a mil ises "etapistas" que se articularam sob a infl uencia dos Partidos 
Comunistas na America Latina posteriormente a decada de 30. Esse 
enfoque buscou encontrar no atraso latino-americano a expressao 
de relac;:oes sociais feudais - realizando uma c6pia absolutamente 
sem originalidade de um modelo que poderia ser abstraido da evoluc;:ao 
de alguns paises desenvolvidos da Europa- e via no desenvolvimento 
capitalista da periferia uma etapa hist6rica necessariamente a ser 
cumprida.6 

Podemos encontrar em Marx elementos irnportantes de 
invcstigac;:ao sobre as regioes "atrasadas". E possivel assinalar do is 
enfoques nestes estudos: urn, o mais celebrizado, a ideia de que os 
paises "adiantados" mostravam o caminho e arnstavam os mais 
atrasados na direc;:ao do desenvolvimento capitalista; outro, rnenos 
conhecido e difundido, estabeleceu-se a partir dos estudos de Marx 
sobre a Russia, em que se levanta a possibi li dade (e a critica a 
inevi tabilidade do desenvolv imento capitalista) de um 
desenvolvimento nao capital ista para aquele pais que se encontrava 
"ern atraso" relativamente aos paises capitalistas industrializados. 7 

A propria noc;:ao de atraso, neste caso, deixa de ser vista como 
referente a urn a etapa c passa a ser percebida como produto hist6rico 
simultaneo e integrante do processo de universalizac;:ao do capitalismo. 

Tendo como referenc1a este quadro mai s amplo de 

elabo rac;:oes, que envo lve a re la<;ao entre capitalismo e 
subdesenvolvimento desde urn ponto de vista hist6rico, e possivel 
detectar uma abordagem nao linear e nao evolucionista, vale dizer, 
uma perspect iva hist6rica multilin ear para a questao do 
subdesenvolvimento. 

c) A abordagem de Prebisch pode ser incluida neste campo 
metodol6gico, no qual tambem se encontram os trabalhos de Arrighi 
e, ao !ado, podem ser citados ainda, alem dos l'dtimos escritos de 
Marx, j a mencionados, a i nterpretas;ao de base marx ista do 
desenvolvimento desigual e combinado~ e alguns autores que se 
situam entre a chamada escola da dependencia c a teoria dos sistemas 

d. . 9 mun 1a1s. 
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Para este plano de abordagem, ganha determinac;;ao 
fundamental, sabre as caracteristicas nacionais ou Jocais, o aspecto 
mundial do sistema capitalista. A universalizac;;ao do capitalismo 
modifica (e condiciona) as possibilidades de desenvolvimento de 
cada sociedade que se compoe con1o parte deste sistema. Nao se 
repete, a pa1tir deste ponto de vista, a trajet6ria "ideal'' dos paises 
que ascenderam inicialmente a condil(ao de capitalistas. As correntes 
te6ricas que partilham deste campo metodol6gico diferenciam-se 
quanta a perspectiva - ou possibilidade - de urn desenvolvimento 
nao-capitausta para a periferia. Naturalmente tambem articulam de 
urn modo particular um con junto de categorias e elementos de analise. 

Prebisch constr6i sua ana lise considerando a concomitancia 
do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, produtos simultaneos 
cia constituic;ao da economia mundial. Nas palavras de Rodriguez: 

"Prebisch se neg6 a tratar como anomalia lo que en su 
experiencia fue p ercibiendo como un modo de se1: Entendio que el 
subdesarrollo no puede identificarse con un simple estado de atraso. 
con frecuencia atribuido al peso de factores extraeconomicos. 
supuestamente ligados a Ia estructura social. Antes bien, Ia 
visualiz6 como un patron de .fim cionamiento y de evolucion 
especijica de ciertas economias, que como tal merece zm esfuerzo 
de elaboraci6n teorica tambierl especiflco." 10 

2. Centro e periferia em Prebisch e Arrighi 

a) 0 estruturalismo de Prebisch 

A obra de Prebisch, bem como da CEPAL, foi detidamente 
analisada por va.rios autores. 11 Aqui procuraremos destacar, 
sobretudo, os aspectos de formulac;ao derivados da concepc;ao da 
economia mundial como uma estmtura centro-periferia, que e o 
ponto de partida analitico de Prebisch. 12 As estruturas produtivas 
centrais se caracterizam por sua homogeneidade em tennos de 
produtividade e pela di vers idade de seus ramos produtivos. 
Concentram a capacidade de gerac;;ao de progresso tecnico e de 

Centro e periferio cinqOenlo 
enos depois 
Carlos Henrique Goulart Arobe 

mundial passa a ser uma totalidadc 
concrcta (contradit6ria) e as 
condicOcs do desenvolvimento 
social c ccon<imico conhecem uma 
mudan~a qualitativa: '0 eapitalismo 
[ ... ] prcpara e, em ccrto sentido, 
real iza a univcrsalidade e a 
permancncia do descnvolvimento 
de diversas na~iies. For~ado a sc 
colocar a rcboque dos paises 
avan~ados. um pais atrasado niio 
se encaminha para a ordem de 
succssao [ ... ].' As soeicdadcs 
mcnos dcsenvolvidas tern a 
possibilidadc, ou, mais que isso, sao 
obrigadas a adotar cenos cstagios 
avan~ados de produ~ao saltando 
etapas intermed iarias [ ... ] '0 
descnvolvimento de uma na~llo 
historicamente atrasada conduz. 
necessariamente. a urna 
combina~ao original de diversas 
formas ccon<imicas. 0 processo no 
seu conjunto adquirc um caniter 
irregular. complexo. cornbinado." 
Lowv. Michael. La thcorie du 
development inegal et combine. 
(Tradw;:llo nossa). 

9 Aqui nos refcrimos aos trabalhos 
de Andrew Gunder Frank e outros 
autorcs, nos quais se analisa a 
constitui ~llo hist6rica do 
"subdescnvolvimcnto" como um 
proccsso especi ri camente 
capitalista. Ao criticar a concep~llo 
dualista da CEPAL, con1rapOem a 
ideia de que as relayoes sociais na 
peril'eria sl\o rela~oes capitalistas 
tendo em vista a sua i nser~iio e a 
destina~llo de seu produto ao 
mercado intcrnncional, 
aproximando, portanto, do enfoque 
dos sistemas mundiais. Para este 
enfoquc, o capitalismo nao 
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produziria senao (e no maximo) 0 

"dcsenvolvimento do 
subdesenvolvimento", f6rmula que 
expressa a impossibilidade de 
superar a condi~i!o da depcndencia 
nos marcos do capita lismo. 0ulT3 
linhagem de cstudos, como o de 
Cardoso e Falc tto, propoe a 
integra~ao do diagn6stico do 
"subdesenvolvimcnto", produto da 
expansao internacio na l do 
capi taiismo, com a ana lise da 
socicdade e das fomms espccificas 
de domina~ao politica no interior 
dos paises pcrifcricos. Outra 
contribui~ao desta corrcnte foi a 
caracterizacllo do desenvolvimento 
dependente para compreender 
alterac;<:Ses de posi~~o de paises da 
peri feria na divisao intcmacional do 
traba lho e proccssos de 
crescimento economico n partir de 
meados dos anos 50, fortemcme 
impulsionados pcla "triplicc 
alianca" entre o capital 
intcmacional. o capital nncional co 
Es tado. A chamada escola da 
dependenc i11 exprcssou um 
conjunto diversificado de estudos 
criticos ao estruturalismo da CEPA L 
surgidos nos anos 60 c 70 em um 
momenta de crisc do 
dcsenvolvimento (e do 
desenvolvimentismo). 

10 RODRIGUEZ, Octavia. Prebisch: 
Actualidad de sus ideas basieas. 

1' Destaca-sc pelo rigor e 
eapacidade de cri tica o lnbalho de 
Octavia Rodr iguez. Teoria do 
s11bdesenvolvimento da CEPA L. 
claborado a partir do inccntivo do 
proprio Prebisch. Entre tantos 
o utros estudos sabre a CEPAL, 

acumulavao de capital. A periferia, de outro !ado, expressa uma 
estrutura heterogenea na sua produtividade e urn importante grau de 
especializavao. 13 Dessa assimetria e das dinamicas dai geradas resulta 
urn desenvolvimento desigual. Por isso, o subdesenvolvimento nao 
e urn estagio anterior ao desenvolvimento, mas simultaneo no tempo 
hist6rico. 

Prebisch mostra que esta estrutura leva a que, ao contnirio 
da cren9a da teoria neoclassica sobrc o comercio intemacional -
baseada em vantagens comparati vas e na transmissao do progresso 
tecnico, sem distorvoes, aos prec;os -, niio se veri fica uma distribuivao 
igual do progresso tecnico e tampouco dos rendimentos obtidos a 
partir daf. 0 centro, por sua estrutura econ6mica e social, tern a 
capacidade de reter parte dos ganhos de produtividade, nao os 
transferindo aos prevos. Alern dos fatores economicos ja citados, a 
existencia de sindicatos de trabalbadorcs impede a reduvao nominal 
dos salarios, mesmo que os custos de reproduvao da forc;;a de trabalho 
se reduzam por conta dos aumentos de produtividade. Ada pta aqui, 
criativamente, aconhecida critica de Keynes a concepc;;ao neoclassica 
de equilibria geral, em particular ao pressuposto da nexibilizavao 
para baixo dos sa larios nonunais. A uti lizavao do argumento 
keynesiano ocorre para evidenciar di ferenc;;as estruturais das 
sociedades centrais e perifericas. Enquanto nas primeiras a 
confonnaviio da sociedade de classes, plenamente desenvolvida,joga 
assim urn papel relevante, nos pafses perife ri cos da-se o contnirio, 
pel a fom1ac;;ao parcial e particular da sociedade de classes, em especial 
da classe trabalbadora incapaz de uma organizayiio s61ida para 
defender salarios. Nestas condivoes, essas sociedades transferem 
seus ganhos de produtividade (e renda), via pre9os dos bens de 
exporta9iio, ao centro. 

A constituiyao da econonua capita lista mundial, devido a essa 
estrutura centralizada e "orbital", tern sua dinamica detenninada pelo 
caniter do "centro cic lico". Assim, a passagem dos Estados Unidos 
a condi9ao de centro principal, deslocando o antigo, a lnglaterra, 
tem importantes e decisivas implicavoes para o funcionamento do 
sistema no seu conjunto. Sendo, ao contrario da Inglatcrra, uma 
economia de dimensoes continentais e com alto e diversificado 
potencial produtivo, os Estados Unidos expressam urn baixo 

Plural; Sociologia. USP. S. Paulo. 10: 181-195. 2• sem. 2003 187 



coeficiente de importa<;:ao, vale dizer, estimulam pouco o crescimento 
da economia mundial quando a sua economia cresce (tambem ao 
contniri o do que se passava com a Inglaterra). Essa situac;ao, em 
meio a grandes turbulencias mundiais ( duas guerras mundiais, a grande 
recessao dos a nos 30), agrava as relac;oes centro-peri feria e impoe a 
esta a busca de novas estrategias de desenvolvimento, que so 
poderiam se realizar como tal, mudando suas relac;oes com o centro. 
A industrializac;ao era vista como um caminho neste sentido. Do 
mesmo modo, mudanc;as na ordem internacional eram vistas como 
fundamentais.16 

Resumo dos argumentos centrais em Prebisch 

Mnrco tc6rico 

l::.~tn.dura da econon:ia n:undlaJ 

Nat 111\'_Zndo subdc..~cnvolvimen o 

Supern~no do sulxlcsenvoh'imrnto 

A pll'lir d.: bJso; ks:yn:si:~n'i., ..:ritica a ~orb ncod:'&iica d:~ \:.UitG(;I:n; 

etJOl\TJ1i\<N c cl:lb:Ho.lllll oooceo.:fto ahcrmti~ nc:trn C'-Tiir.!~~r ",....,..,....; 1;~ ..... ....... 

conl)tll'31i~.aS c clnlxlra Ulil:t oo~ep.;OO altcrmti\n pnm c>:}:iicw· (.l~cqui litrios rns 
rel~s intcrrocioruis de cru:a c a dlsparit.kdc do destn,oh;mc:nto c lb riqutrlll 

crtn: us JX)ises. Dipxle ifllX1rtin;ia.A nub~ lb 'l:crtrociclico'' <b coo•10nlia 

tnJnJilLI da tnglnlctTll JXU'i' os EU \ [); rom., Cl1mi:JimW. oiXlnu& n di iCren:.:i~ 
Cfi.I'C :L.~ t.:SlM\lt!.\':1 p-oduti\W> 11() C4."1'11rO (Jxnno~r~ t.: di\crsific~.bS) C 1'1.1 

pcnr, .. n., (hctCfOb,ioneas c e:sp.-ci.'llim:la'l). R.trdl. -.·moorjliUO romuu1ros Mores. 
a 1cc.1 ria 00 sub;lc8cn"ol 'imcmo, 

Ort;Wli~i'MI asslnr trica d1 CfiUl:,mil n'ladal (c~tali5t:l), fomo.lo \11\Cf.'Nro C 

usln peri feria 0 centro se define pcb c.-.n:id!11.ic: do gerarJX"OgTCSSO tCcnico c de 
rete•· n:ncb, ctqaanto i1 p:rif~.:ria tll'MI'\1: progrvll1)0 t~cnioo ~.: lr.tr6fcn3 rerd'l. A 
.'ISSin-..:tri3<h eco•uni::l nud11 n.io C &firi1b son-."ftl' m plt¥'0 irk~•oc\31. 

lmem:wncmc, m.~inllbl o o;u~l.!f dlfcrc:n:i~b d:IS ~.-~1ruturos ecc:n•lmiC.$ c suduin 
dos Jl).ise::~ e<:rtr~~ (di\'cniifielrll c l'llnns-!n.-o em t~ 1mus (!&! oheb tkl 
pn)llulh~) c <bJ plf~ peritCricu.s (ospecilli'r..m.e hc.•tr:JO#I"t.l c:rntem10s ~ 
ahcis de rroc.lulh;d:ide). 

Sirruhnnci~ tb stilxbci1\0hin1Cnlo c cb t.~.$trrvoh;nlCmto. Alt\m (hso, un1 
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s l.bJcsen\01 \imc:nk). 

0 !=fOt.:csso de ln.ltstriollr.k;OO C vbw 00100 pw1e 1\m:bmcnt.'t.l. cn'b.lm 1\lo 
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nocessicl'ft ~~ n~srscanicas (~X"lo rre r10~ tb fOJlO de 'is:ta rcgioml) 

Centro e peri lerio cinqOento 
onos depois 

' Carlos Hen rique Goulart Arobe 

poderia ser citado tam bern o cnsaio 
de Fernando Henriquc Cardoso. 
Originalidadc da c6pia: a CEP.A.Lca 
ideia de descnvolvirncnlo, 
publicado na coletanea As ideias e 
scu Iugar: cnsaios sabre as teorias 
do desenvolvimemo. 

12 Bielschowsky regislra que 
"Prebisch ya utilizaba Ia expresi6n 
• paises peri fcricos' mucho anles de 
ingresar a Ia CEPA L. La calcgor!a le 
servia hash• entonces para analizar 
~"· . •h .. u..,m .... uvuv ... , J.Jdla dWUILal 

Ia vulncrabil idad lat inoamcricana a 
Ia crisis ciclica de los ailos lreinta 
( ... ]'' BmLSt:HowsKv, Ricardo. 
Evolucion de las ideas de Ia 
CEPAL. 

IJ 0 dcsdobramento da 
caracteriza~ao de v:lrios niveis de 
produtividade no interior da 
cconomia peri fcrica levou n 
fomJUia~oes sabre o "dualismo" da 
cs tTutura produ ri va, uma 
contrapos i ~llo en tre setores 
modemos e atrasados, vistas como 
conjuntos estanques no seio da 
mesma sociedade e levando tambem 
a simp l ifica~i!o da id6ia do 
desenvolvimcnto como supcra~ao 
e eliminacilo dos setores "arcaicos'' 
da cconomia. Chico de Oliveira. nu 
sua criricu fi rauio dualisra, 
demonstrou que as difcrentes 
fom1as de descnvolvimento das 
re lacocs de producao internas. 
atrasadas c modemas. eram nao s6 
aniculadas entre si como se nutriarn 
mutuamente. 

" "Supor que a politica de sa Iarios 
nexivcis seja um atributo nom1al e 
correto de um sistema bascudo em 
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Centro e periferio cinquento 
onos depois 

' Carlos Hen rique Goulart Arobe 

seu conjunto no principia do 
laisser-faire e 0 oposto da vcrdade. 
Apcnas numa sociedade altarnente 
autoritaria , capaz de impor 
mudanc,;as subi tas. substanciais e 
completas, podcria funcionar com 
cxito uma po litica de salaries 
nexiveis ... K eYNES, John. M. Teoria 
gem/ do empregcl, do jura e do 
dinheiro, p. 258. Ver o interessante 
cap. 19 (Varia~oes nos salaries 
nomina is). 

ts PRcUISCH, Raul. £/ desarrollo 
econ6mico de Ia America Latina y 
alg unos de sus prim.:ipales 
problemas .• especialmcnlc o item 
"Ill. America Latina y Ia clevada 
productividad de Estados Unidos". 

16 Estc c Lnn as pee to em geral pouco 
destacado, mas e evidenlemente 
dccisivo: nao bastava mudar a 
cstrulura produtiva intcma; haveria 
que cstabelecer tambcm novas 
dinamicas internacionais para 
a ltcrar a rela~ao centro-peri feria "En 
cse tcrrcno Ia CEPA L tuvo un papel 
intelcclual central en dos iniciativas 
ins titucionales de gran 
envergadura. En cl segundo lustra 
de los aiios cincuenta participo en 
Ia creacion de Ia Asoc iaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(A LALC). Y, en los prirneros anos 
del dccenio de 1960, el propio 
Prebisch seria el pcrsonaje 
protag6nico en Ia creaci6n de Ia 
Confcrencia de las Naciones Unidas 
sobrc Corncreio y Desarrollo 
(UNCT A D)." Blll i.SCII OWS KY. 

Ricardo. Op. cit. 

b) A abordagem sistemica de Arrighi 

Principalmente em A iluslio do desenvolvimentista: uma 
reconceitum;lio da semiperiferia, 17 Arrighi realiza urn contraponto 
hist61ico e te6rico com a concepc;;ao estruturalista construida pela 
CEPAL, vale dizer, com as teses fundamentais de Prebisch. 

Em primeiro, evidencia-se uma grande aproximac;;ao no 
enfoque da economia mundial. Arrighi mantem o esquema centro
periferia como acrescimo de uma zona intetmediaria, a semiperiferia. 
0 centro, ou "nucleo organico" na expressao de Anighi, e responsavel, 
assim como em Prebisch, pela estmturac;;ao e comando do sistema, 
sen do beneficiario das relac;;oes desiguais estabelecidas no comercio 
mundial. Mas nao s6 neste nivel: Arrighi aponta limitayoes da 
concepc;;ao de troca desigual 18 e considera que outros processos 
fundamentais de polarizac;;ao na economia mundial tambem esUio 
presentes, como os rel.acionados com a mobilidade do capital e do 
trabalho. Na verdade, o autor considera que estes elementos nao 
operam apenas em uma (mica direc;;ao- como os movimentos de 
capital que, de urn lado, promovem a "periferizac;;ao" de setores 
industriais e, de outro, realizam uma intensa centralizac;;ao de juros e 
Iueras nos paises do "nucleo organico" -, mas historicamente tern 
como resultante o refor90 das estmturas mundiais assimetricas de 
poder e riqueza. 

A constituis;ao da semiperiferia, no modelo de Arrighi, e o 
maximo a que chega uma estrategia desenvolvimentista de caniter 
nacional ou regional. Expressa em grande medida o deslocamento 
industrial do nucleo organico. Mas este processo de industrializac;;ao 
periferica nao deve ser confundido com desenvolvimento. 

Ao contnhio de Prebisch, que integra na sua analise sobre o 
subdesenvolvimento o condicionamento intemacional e a estrutura 
produtiva intema dual e especiaJizada, AtTighi se concentra no exame 
da economia mundial como elemento basico e praticamente t111ico 
para a caracteriza<;ao da di ferenciayao qualitativa do desenvolvimento 
entre o nucleo organico, a semiperiferia e a peri feria. 

Desenvolvimento deve significar, para a periferia e 
semiperiferia, aumento da participac;;ao na riqueza mundial. E, 
simultaneamente, mudan<;as significativas no sentido de uma 
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distribui<(ao de renda mais igualitaria no interior dos paises perifericos. 
Este conceito fundamental de desenvolvimento, muitas vezes ausente 
nas fonnula<(oes estruturalistas, 19 eo criterio que permite a Arrighi 
evidenciar que a economia mundial encontra-se estratificada, ao Iongo 
do seculo XX, em tres zonas com pouquissima mobilidade entre 
elas. Apenas o Japao e ltalia poderiam ser incluidos entTe os que 
passam da semiperi feria para o n(Icleo organico; e apenas a Coreia 
do Sui teria obtido o passapotte para a ida da periferia para a 
sem iperi feria. 20 

Resumo dos argumentos centra is em Arrighi 

~1 a r ('o l t:6rlco 

l:':s rruru rn d R eco non'&i u 
m u n d i u l 

Katuret:• d o 
S Ub d ~ U ! II VO I \' lUI r 11 l o 

S u p~;>r 1u;An t! o 

su h d r!'l en \' 0 I \' l m r n l o 

A parl ir da l i!(H'iQ 1los sis tem as m undiui s. que co ocebc o 
c opHalis1n o c unl(l s is 1 c m ~ u u i v~rsal (co n cc p~Go e laboruda 
prlncip~ l mcn tc por I. W ullc:rs lc in) . cri t i ~;;a tonto as 
conccp(ile-s ncuc:llissicos como U $ da teo ria do 
subdcsen\'OI\!imcn lo formuloda por l'rcbisch c outros 
:tuiU I'"'S . Pro c ur:~ s uperor a~ crhicos D leori:, dos sis t e mas 
mund il'l is (cujo bnsc conccilun l cu locn u Cnfos e no ; rc la.;Oes 
\1 .: lroc u. a u scj~1 . nu ~.:irc u lo.~t\o de m e rc!Hiurias). 

incorponnd" rc fcri::nci3s A dh·ido mun.Jiol 'IQ crabalho e h 
tnnsfcrC ncias unihucnis de cO: p ilal c uabalho. 

Organi ta~ao tlll$imC trica. Uu .:conornia mundial (caphal isu ). 
conccbhh cnmn c~lralificada em 1rCs 1>3rh:,o: nUclco 
urHiJnico, Sl!mip~rifcno c pc rifcria, As rclo.,: ('u:s entre c 1as 
s!lo \l..:(i n id u~ por umu troc11 lh::il ig uaJ uli~J r~s l ri l :& u prl!~ns de: 
n1t:fCt1dv r ia (vu li c:'ifc rn do clrc ufliQiiu) i nt.:l uindo t:arnhCrn O'i 
ch:un~u.los f3lorcs de produclo Cc:spilnl c t rllbulho), 
:l ln11Ji:;ut1l0, r'OTlt'UHt,, U C(.) IH;I.' Ih) OrittinltJ de lfOCll dtsigu:tl 
(formu l :aJu pur Arghir • b.IH III ll ll Uc l ) . 

M ai~ do qu.: sun ullanc•dodc da dc:~iuuald:11.te do 
de!>CII\'OIVIlllCillO c :lpil:&l ista CU II'C tlS p ai,;cs. hA .a pcrnt.,n¢ncia 

dn l) ubdeseo \·olvi nlcnto conHl pHIC inll.'ijrUnlc e '"onswn tc ~l.a 

t:CVIICl lll io mu ndinl cup itafi s tu. i\ naiu rcz~ do 
~ubdcs:cnvoh'imc:nto e sislCmh:a c cncontra-se fundad3 nu 
rclat;Oes de troca desig.ua l (conceilo urnrliado) e ref:t~Qc:s de 
domi n u~flo cst:tbclccidas no plano inlc n wciono l. 

,\ :supcr.t~ io do ¥Ubdc$CO\'OIYimt:nlo c:sui vinculada :i 
s ur cnu;llo tht l! conomi :t. capi1.al is1::t como sis tem a univcrsnl. :i 
s uo :> uhru it uic;iio pe l .. , :.oncialismo. l ;;~m bCm viSIO como urn 
l) is tc ma uni.,.•c r~nl (' rhlca 11 i n ~l us trial i uu;llo q ua ntl u vis ta 
cqmC) cq uiV"dlcnlc A dcscnvulvimt:ntu ( tnu or -se-ia ~h: 
-pcrlferitu~i'io" d:s indUstria). ("rilicn :i "iludo 
dc !;O:C ilVOJvi mt".nti S I!!", VAll! di1.o r . :is I!S l fO'I( i:giAS nuclun;li s de 

d c sc 11 vo I vim c nto, 

Centro e pe rife rio cinquento 
ones depois 
Carlos Hen rique Goulorl Arobe 

"Em AnRIGIII, Giovanni. A ilttsiio 
do desen vo fvimento. 

os De acordo com Arrighi. o modclo 
de troca desigual fo rmulado por 
Arghiri Emmanuel, aplica-se apenas 
parcialmcnte ao sistema centro
peri feria , na mcdida em que 
pressupoc trocas entre economias 
niveladas em rel a~ao a 
produtividade c dcsniveladas em 
rclavao aos sa Iarios. Neste modelo 
ganhmn os paiscs com maior nivel 
salarial. ARRIGHI, Giovanni. Op. cit., 
p. 209. 

•• A ideia de que o dcsenvolvimento 
s6 faz scntido com distribui~~o de 
renda e que para isso a a~ao dircla 
das classes subordinadas e decisiva 
esta prescnte com bastan te clareza 
em Ulll dos uhimos livros de Celso 
Furtado, Bras il; a construcilo 
interrompida. 

"' ARKIGI II. Giovanni. Op. cit.. p. 224. 
E interessante notar que o cstudo 
da CEPA L. de maio de 2002. 
Globaliz(l(;iio e desenvolvimento, 
com dcstaquc para o cap. 3 
(Dcsigualdades c assimetrins da 
ordem global), reforca baslante as 
conclusc3cs de Arrighi ao moslrar o 
aumento da distllncia em termos de 
rcnda per capita entre o centro cas 
zonas peri fcricas. 
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Centro e periferio cinquento 
enos depois 
Carlos Henrique Goulorl Arobe 

:a Vera csic rcspeilo a imponancia 
que Celso Funado da ao mcrcado 
intcrno para a unificavao das 
rcgioes do pais c para a construvao 
de idcntidade c autonomia 
nacionais. FuRTADO, Cclso. Op. cit. 

A partir daf a conclusao de Arrighi e 16g1ca: na medida em que 
a estrutura mundial do capitalismo nao admite o desenvolvimento 
da peri feria e da semiperiferia, a possibil idade do desenvolvimento 
deve repousar, portanto, em alterayoes profundas da economia e 
das institu it;oes mundiais, na transformat;ao do sistema em direvao a 
um outro, de caniter socialista. 

3. Conexoes sociol6gicas e politicas 

a) A partir das teses de Prebisch foi se edificando um 
verdadeiro programa de superayao do subdesenvolvimento e um 
centro de implementat;ao e elaboraylio das reflexoes 
desenvolvimentistas, a CEPAL. 

Tomando por base esse con junto mais amplo, pode-se afirmar 
que o projeto de superayao do subdesenvo lvimento nao se 
identificava com um processo espontaneo e, portanto, que nao se 
tratava de repetir o curso das econom ias capita I istas desenvo lvidas, 
ainda que objetivasse alcantyar um desenvolvimento capitalista. 

Nos estudos da CEPA L nao ha exatamente um modelo de 
capitalismo tomado como base. Talvez se pudesse falar em certas 
caracterfsticas de um modelo inacabado: um espatyo economico mais 
homogeneo, um Estado regulador ao estilo keynesiano, e, sobretudo, 
urn capital ismo de bases nacionais. De todo modo, a persoectiva e a 

safda do subdesenvolvimento por meio de um desenvolvimento 
capitalista induzido pelo Estado. 

0 programa para atingir este objetivo, a industri alizavao e a 
constituityao de um mercado interior, dinamizaria urn conjunto de 
elementos constitutivos do projeto em questao.21 Trata-se de um 

[ ... } projeto sociopolftico, at.t·aves do qual se torn am visfveis 
os vinculos do pensamento em questao com os pontos de vista e 
interesses de determinados grupos e classes sociais, revelando seu 
carater ideol6gico. 

Sobressai em primeiro Iugar o papel atribuido a burguesia 
industrial nacional. A ela cabe liderar o a.ftam;:amento de rela9oes 
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de tipo capitalista [. . .]. Assim, pais, o projeto sociopolitico 
implicilo no pensamento da CEPAL nao s6 aparece como 
compativel, mas tambem como conve1gente com os interesses do 
grupo mencionado. 

' E de se observa1; no entanto, que mesmo quando defende e 
privilegia tais interesses, esse projeto - e com e/e o pensamento 
que o co11tem -possui cambem wn cunho policlassista. 21 

Ainda que privilegic os interesses da burguesia industrial, a 
construr;ao deste projeto tern como agente e condutor, por excelencia, 
o Estado. Naturalmcnte, um Estado dotado de uma racionalidade 
pensada acima dos conflitos sociais e dos interesses imediatos da 
pr6pri a classe beneficiaria. 0 Estado e concebido, portanto, "como 
uma entidade extern a ao sistema socioeconomico, capaz de apreende
lo de uma forma conscientc e de atuar sobre ele, imprimindo-lhe 
uma racionalidade que, por si s6, ele nao possui e conduzindo-o a 
resultados que, de outra maneira, seria impassive! atingir. •'23 

b) Mesmo considerando que a industrializa<;ao da semi peri feria 
nao tenha mudado a estrutura da economia mundial (sobretudo, da 
sua distribui<;ao de rend a), Anighi aponta que este processo fez pmte 
de profundas mudanc;:as sociais no mundo. 

[OJ aumento subito da pro/etarizaf;ao do mundo criou 
tensoes e contradir;oes [. .. ] Processos gen eralizados de 
proletariza9iio e industrializar;cio dotaram o proletariado industrial 
da semiperiferia d e um poder social comparavel aquele 
anteriormente desfrutado somenle pelo proletariado do nucleo 
otgonico, mas num context a nacional de priva9iio relativa lui muito 
esquecido (se e que jamais foi experimentado) // OS Estados do 

Centro e perlferia cinqOento 
onos depols 
Carlos Hen rique Goulart Arabe 

22 R ODRIGUEZ, Octavia. Teoria do 
subdesenvolvimemo da CEPAL. p. 
264. 

zJ Idem .. p. 265. 

nucleo otgcmico. ]4 
24 

ARRIOIII. Giovanni. Op. cit., p. 232. 

Arrigh i reforc;:a sua argumenta<;ao com Hobsbawm e a Isaac 
Deutscher para: com o primeiro, destacar estas grandes mudan<;as 
mundiais, particularmente nas tres decadas seguintes a 2" Guerra 
M undial, em termos de urbanizas;ao, proletarizac;:ao e reduc;:ao do 
peso social do campesinato (e, em contrapartida, predominio do 
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2l Jdem., p. 253 e seguintes. 

26 Idem, p. 29 1. 

proletariado); como segundo, indicar que este fenomeno foi ainda 
mais substantivo na Uniao Sovietica e demais paises nao capitalistas. 

Estas afirmac;:oes podem ser combinadas com a ideia nuclear 
de Arrighi de que a superac;:ao do subdesenvolvimento, ou ainda da 
estrutura desigual da riqueza mumtial, depende de uma transfom1ac;:ao 
do sistema em seu con junto em urn a dire<;ao social ista. E esta 
combinac;:ao poderia indicar uma retlexao no sentido de que: 1 .0

) 

desenvolvimento e distribuic;:ao da renda sao termos insepan1veis; 
2. 0

) a estes doi s termos junta-se um terceiro, relativo a 
democratiza<;ao das relac;:oes de poder em escala mundial, sem o 
qual o binomio anterior nao se realiza; 3.0

) as classes sociais, o 
proletariado em particular, tem urn poder social capaz de exercer 
diretamente uma ac;:ao transfom1adora; e 4.0

) por fim, trata-se de 
superar os limites das estrategias de muda:nc;:a no plano nacional e 

integra-las as perspectrvas de transtonnac;:ao em escaJa munctral. 
Em A desigualdade de renda e o .futuro do socialismo,25 

Anighi argumenta que a possibilidade de um governo mundial 
socialista e menos fantasiosa hoje do que algumas decadas atnis. 

0 Grupo dos 7 vem se reunindo com regularidade e passou a 
se parecer cada vez mais com urn comite de gerenciamento dos assuntos 
comuns da burguesia mundial. Nos anos 80, o FMI eo Banco Mundi a/ 
agiram cada vez mais como um ministerio mundiai dasfinanr.;as. £. 
finalmente. os anos 90 comer.;aram com a r(!{onnular.;iio do Conse/ho 
de Seguranr.;a da ONU como um ministerio mundial de policia. [ .. } 
comer.;a a surgir [..} wna estrutura de governo mundial, sob pressiio 
dos acontecimentos e por iniciativa das pr6prias grandes potencias [..]. 

Mas o proprio autor coloca a interroga<;ao fundamental para 
se compreender que uma mudan9a de tal envergadura pressupoe a 
construc,:ao de novas estruturas de representa<;ao e de poder, e na.o 
uma reorienta<;ao das anteriores. 

"[ . .} bem que se poderia perguntar - e passive! que um 
processo que se desenvolveu para legitimar e garantir desiguaidades 
mundiais se transforme num meio de promover maior igualdade e 
solidariedade mundiais? "26 

• 
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Abstract: This text shows the Prebisch's and Arrighi's visions on economic 
underdevelopment, particularly on the center-periphery models, and their differents 
points of view within the historic context of the developmental is! debate. It also tries 
to establish sociological and political links considering economic analises. 

Uuiterms: development and economic underdevelopment, capital ism, State, social 
classes. 
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