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INSTITUCIONALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS: O 
PAPEL PRECUSSOR DA CEPAL. Romeu Finato, Patricia da Rosa Pereira, Helgio Henrique Casses 
Trindade (orient.) (UFRGS). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava se reestruturar e a ONU (Organização das Nações 
Unidas) foi um dos organismos internacionais criados com o objetivo de regular o conflito entre as nações e de 
ajudar na reconstrução mundial. Outros órgãos foram também instituídos – tais como BIRD, o FMI, CEPAL. Nosso 
trabalho versará sobre a CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) criada em 1948, em caráter 
experimental, e em 1951 como órgão regional de desenvolvimento da ONU. Com sede em Santiago do Chile, tem 
como objetivo coordenar as políticas para desenvolvimento econômico da América Latina. Uma das principais 
preocupações da CEPAL foi à relação entre os países centrais e os periféricos, defendendo a teoria da "deterioração 
das trocas" entre ambos. O auge do pensamento cepalino se cristalizou nos anos 1950-60, com os Informes da 
CEPAL que defendia a industrialização dos paises latino-americanos, cujo desdobramento chegou teoria do 
desenvolvimento associado e da dependência. Os principais autores da CEPAL foram Raul Prebisch, Celso Furtado, 
Oswaldo Sunkel, a que se agregaram alguns sociólogos como Fernando Henrique Cardoso, Enzo Falleto, Jorge 
Graciarena, Aníbal Pinto, entre outros. Nesta época o estudo das ciências sociais estava no inicio do seu processo de 
institucionalização e a CEPAL contribuiu como instituição precursora para a sua internacionalização. Seus estudos 
foram pioneiros e contribuíram para o esforço de criar uma Ciência Social latino-americana. O enfoque do presente 
trabalho, portanto, é o de analisar o papel precursor que a CEPAL teve nas ciências sociais e sua influência sobre a 
disciplina da Sociologia do Desenvolvimento, com base na análise dos escritos de Celso Furtado, Jose Medina 
Echavarria, Costa Pinto, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, tentando apreender dentro desse universo 
suas idéias e suas teorias explicativas do atraso econômico, político e social da América Latina. (BIC). 
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