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RESUMO 

NUNES, Luana dos Santos. A educação como estratégia de desenvolvimento sustentável 
e o papel das mulheres: as concepções da Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe – CEPAL. 2017. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 
 
Este trabalho discute as concepções de desenvolvimento e educação e sua relação com 
a questão das mulheres, da Comissão Econômica para América Latina e Caribe 
(CEPAL), a partir dos anos 2000. Pautados no Materialismo Histórico Dialético, 
realizamos uma pesquisa bibliográfica, baseada em fontes primárias e secundárias. As 
primeiras são os documentos produzidos pela Comissão, especialmente da “Coleção 
Documentos de Posição da Sessão da Comissão” e da área de trabalho “Assuntos de 
Gênero”, e as segundas correspondem ao referencial teórico para análise. A CEPAL, 
pertencente ao Sistema das Nações Unidas, criada em 1948, desenvolveu-se como uma 
escola de pensamento, encarregada de pensar e disseminar estratégias de 
desenvolvimento com base nas especificidades da região. Desde sua criação, até pelo 
menos o período analisado na presente investigação, procura adequar as suas 
elaborações teóricas com as necessidades históricas que se apresentam para a 
reprodução da sociabilidade capitalista. Verificamos que recentemente, a partir dos anos 
2000, a entidade trabalha com uma proposta de desenvolvimento sustentável, o qual 
busca o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. A pobreza é um 
dois maiores obstáculos que se colocam para esse modelo, consequentemente ganha 
destaque na agenda a questão das mulheres, pois elas formam o grupo mais afetado 
pelo pauperismo.  Todos e todas são convidados a participar desse projeto, afinal como o 
objetivo não é a busca pela essência do fenômeno, desconsidera-se que a perpetuação 
do capitalismo requer a exploração desenfreada do ser humano e do meio ambiente. A 
educação ocupou e ocupa um papel importante nas recomendações cepalinas. Na 
década de 1990, se formula um documento específico sobre o assunto, a tentativa foi 
articular educação, conhecimento e desenvolvimento. A função educacional deveria ser 
promover novas mentalidades e novas práticas, principalmente os comportamentos e 
habilidades para o desempenho de funções no mercado de trabalho. Nesse momento, 
toma-se como base a Teoria do Capital Humano (TCH), segundo a qual a educação é 
uma forma de investir no homem e que futuramente poderá trazer rendimentos 
econômicos. No irromper dos anos 2000, com o objetivo potencializar a concepção de 
desenvolvimento sustentável, a CEPAL propõe uma concepção de educação, segundo a 
qual se deve investir tanto em capital humano como em capital social. Agora é preciso 
tanto aumentar a produtividade e a competitividade do indivíduo, como construir uma 
cultura cívica, condição para a edificação de uma sociedade solidária, harmônica e 
confiável. 
 

PALAVRAS-CHAVE: CEPAL. Educação. Capital humano. Capital Social. 

Desenvolvimento sustentável.  Gênero. Mulheres. 
 

 

 

 

 

 

 

 



NUNES, Luana dos Santos. Education as a strategy for sustainable development and the 
role of women: the conceptions of the Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean - ECLAC. 2017. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 

 

ABSTRACT 

This work discuss the conceptions of development and Education and their relation of 
women’s issues of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC) since 2000’s. Rulled by Dialectical Historical Materialism, it was made a 
bibliographic research based on primary and secundary sources. The first source is made 
of the documents produced by the commission, especially from the “Collection of Position 
Documents of the Commission Session” and the work field “Gender Issues”, and the 
second one corresponds to the theoretical reference for analysis. The ECLAC belongs to 
the United Nation System, created in 1948 and developed as a thinking school encharged 
of thinking and dissiminating strategies of development based on region and specificities. 
Since it was created until at least the analyzed period of investigation, it searches to suit 
to its theorical elaborations of the historycal needs that are present to the reproduction of 
capitalist sociability. It was recently verified that since 2000’s the entity works with a 
sustainable development proposal which aims the balance between the economical, 
social and environmental dimensions. Poverty is one of the major obstacles placed for this 
model thereafter it receives the headlines in women’s issues agenda because they make 
part of the group which is the most affected by the pouperism. Every citizen is invited to 
join this Project, afterall the main objective is not the search for the phenomenon essence, 
it is not considered that the capitalism perpetuation requires the umbridled exploration of 
the human being and the environment. The Education has occupied an important role on 
ECLAC’s recomendations. In the 1990 it was written an specific document about the issue 
and an attempt was to articulate the Education, Knowledge and development. The 
Educational function should be to promote new minds and new practices, especially the 
behavior and the skills to the performance of work market functions. At this moment it is 
taken as basis the Human Capital Theory (HCT) in which the Education is a way to invest 
on the man and that can bring economical profit in the future. In the burst of 2000’s, with 
the objective of potencialize the sustainable development proposal the ECLAC proposed 
an educational conception according to which it must be invested as much as in human 
capital as in social capital. Now it is necessary to raise productivity and competitivity of the 
individual as much as buid a civic culture that is a condition to make a solidary, 
harmonious and reliable society.   
 

 

KEY WORDS: ECLAC. Education. Human Capital. Social Capital. Sustainable 

development. Gender. Women’s. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho de dissertação é o resultado final do meu ingresso, no 

período de 2015 a 2017, na linha de pesquisa Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação, vinculada ao Programa de Pós Graduação em 

Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 

 No entanto, foi durante a minha graduação no curso de Pedagogia, na 

mesma universidade, que dei os primeiros passos na direção do tema aqui 

abordado. Entre os anos de 2012 e 2013, participei do Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PROIC), por meio do qual desenvolvi o projeto de pesquisa 

“Análise histórica da Educação feminina no Brasil”, cujo objetivo foi verificar as 

diferenças na educação pensada e oferecida aos meninos e às meninas a fim de 

compreender uma relevante parte da cultura escolar. No ano de 2014, apresentei 

o trabalho de conclusão do curso “Alunas e professoras: permanências e rupturas 

dos papeis sociais femininos na história educacional na virada do século XIX ao 

século XX”, no qual discuti como foi o processo de inserção das mulheres no 

processo de educação formal, como passaram de alunas a professoras, 

constituindo a maioria do corpo docente nos anos inicias de escolarização e 

porque existem poucos homens atuando nesse nível de ensino.  

 Nessa mesma época, comecei a participar do grupo de estudo “Políticas 

educacionais: gestão, currículo e pesquisa”, que possuía uma linha de pesquisa 

sobre a influência dos organismos internacionais na educação. A partir de então 

me questionei sobre a existência de textos que abordassem a temática da 

educação para as mulheres. Como já conhecia o clássico “Educação e 

conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade” elaborado pela 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), fiz uma rápida pesquisa na internet e verifiquei a existência da 

perspectiva de gênero na produção desses órgãos. Em 2015, tive a oportunidade 

de ingressar no mestrado e a participação nas disciplinas permitiu qualificar 

gradativamente minha proposta de estudo.  
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 Pelo fato da CEPAL ser uma comissão regional e possuir um vasto 

repositório digital que pode ser facilmente acessado, optamos1 por fazer dela o 

nosso objeto de estudo. Um dos motivos da opção pelo recorte temporal (após os 

anos 2000) é o fato de almejarmos contribuir com as pesquisas no campo de 

investigação sobre a influência das recomendações dos organismos 

internacionais para a área educacional. Recentemente realizamos uma pesquisa 

no banco de teses e dissertações da CAPES a partir da palavra-chave CEPAL, 

dos anos 1990 até 2017, obtivemos quarenta trabalhos do campo da educação e 

nenhum deles trabalha com os anos 2000. 

 Antes de prosseguir gostaríamos de destacar que nos valemos de um 

princípio indispensável para uma investigação científica: a humildade teórica. 

Esse pressuposto implica reconhecer que a investigação é uma tentativa que 

pode apresentar lacunas por diferentes motivos, devido às próprias limitações de 

quem investiga ou a especificidade do objeto investigado. No entanto, assumir a 

postura de humildade teórica não significa ausência de esforço investigativo na 

busca das determinações que compõem a particularidade estudada. Afinal, 

quanto mais se conseguir captá-las maior será a compreensão sobre o que está 

sendo estudado (NETTO, 1998). 

 Assim, a pesquisa é norteada pela seguinte problemática: quais as 

concepções de desenvolvimento e educação da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe, a partir dos anos 2000, e como está situada a questão 

das mulheres no interior delas? 

 Partimos da pressuposição de que não existe neutralidade em relação ao 

processo de produção do conhecimento, pois mesmo que o (a) pesquisador (a) 

desconheça o objeto que constrói, traduz ou interpreta carrega consigo uma 

concepção de mundo, de homem e de sociedade2. 

 É necessário dizer então que nessa pesquisa optamos pelo Método do 

Materialismo Histórico Dialético (MHD). O instaurador desse padrão radicalmente 

novo de conhecimento foi Karl Marx, embora não seja possível afirmar que o 

                                                           
1
 A partir daqui, passamos a tratar do trabalho de dissertação em si, por isso conjugaremos os 

verbos na primeira pessoa do plural, pois como nos ensina a lógica dialética, o conhecimento é 
produzido a partir de novos elementos àquilo que já existe como concretos de pensamento, 
configurando-se, portanto como uma construção coletiva (CIAVATTA, 2013). 
2
 Referimo-nos respectivamente à abordagem kantiana, à abordagem marxiana e à abordagem 

fenomenológica.  
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autor tenha escrito uma obra específica para tratar do tema, seu método pode ser 

apreendido no conjunto de suas obras (TONET, 2013). 

 Para Marx, na relação entre sujeito e objeto, o polo regente é este último, 

entretanto isso não diminui a importância da subjetividade. Isto porque, na 

perspectiva marxiana, a realidade objetiva existe independente da consciência e, 

portanto tem prioridade sobre a subjetividade, em uma de suas celebres 

afirmações, Marx diz que não é a consciência que determina a vida, é a vida que 

determina a consciência (TONET, 2013).  

 O MHD ensina que o objeto revela apenas a sua aparência imediata, 

também importante como nível da realidade, cabe ao pesquisador (a) o desafio de 

captar o maior número de determinações que permitam desvelar o que não está 

aparente e assim conhecer o objeto em sua complexidade: a essência (NETTO, 

2011).  

 A essência e a aparência mantêm articulação íntima e determinação 

recíproca. Sendo assim, o conhecimento da realidade demanda a captura do 

complexo processo de articulação entre elas e o modo específico como isso se dá 

em cada objeto. Conhecer a realidade apenas em sua aparência é conhecer a 

sua pseudoconcreticidade, o Método do Materialismo Histórico Dialético mediatiza 

a unidade dialética entre aparência e essência (TONET, 2013).  

 É necessário partir do concreto real, ou seja, de fatos reais empiricamente 

verificáveis (em contraposição às especulações produzidas apenas pelo auto 

movimento da imaginação ou da razão), capturar as conexões que os articulam, 

remetendo-os a totalidade a qual pertencem. Para tanto, necessita-se também do 

instrumento da abstração, que é a busca por traduzir no plano ideal aquilo que 

acontece no plano da realidade. O ato de abstrair/separar um elemento particular 

ou singular não pode perder de vista o vínculo deste com a universalidade 

(TONET, 2013). 

 Na tentativa de traduzir teoricamente o objeto estudado nessa pesquisa, a 

concepção de desenvolvimento e de educação e a sua relação com a questão 

das mulheres a partir dos anos 2000, elaboramos outras perguntas necessárias 

para o processo investigativo: quais são os processos históricos, econômicos, 

políticos, econômicos e sociais que envolveram a criação e a atuação da CEPAL 

enquanto uma Comissão Econômica para pensar questões da América Latina e 
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Caribe? Quais as concepções de desenvolvimento da CEPAL para América 

Latina e Caribe, a partir dos anos 2000? A partir dos anos 2000, quais as 

concepções educacionais da CEPAL? Qual a relação entre desenvolvimento, 

educação e a questão das mulheres nas propostas da CEPAL para a região da 

América Latina e Caribe a partir dos anos 2000? 

 As possíveis repostas para os questionamentos levantados foram 

elaboradas com base em fontes primárias e secundárias. Assumimos os 

documentos da CEPAL como fontes primárias e o referencial teórico para análise 

como fontes secundárias.  Para Shiroma; Campos; Garcia (2005), os documentos 

são produtos e produtores de orientações políticas, os sentidos não são dados, 

mas produzidos. Estão aquém e além das palavras que o compõem. É preciso 

levar em consideração o contexto da sua elaboração, o uso de termos 

recorrentes, a linguagem utilizada, a bricolagem de conceitos, a forma como está 

organizado. Enfim, o documento não é um objeto para consumo passivo, mas um 

objeto a ser trabalhado para produzir sentido. O texto em si não é objeto final de 

explicação, mas unidade de análise que permite ter acesso ao discurso para 

compreender a política.  

  Após decidir trabalhar com o recorte temporal, a partir dos anos 2000, 

optamos por utilizar documentos oficiais que servem de referência para os 

trabalhos no interior da CEPAL, pertencentes à “Coleção Documentos de Posição 

da Sessão da Comissão”, que podem ser visualizados no quadro 1 do apêndice 1. 

Também utilizamos textos pertencentes à “Divisão de Assuntos de Gênero”, por 

tratarem especificamente do tema “mulheres”. Como resultado de uma das 

nossas tarefas metodológicas elaboramos o quadro 2, apêndice 2, com as 

publicações encontradas até o momento da divisão, que socializamos com o (a) 

leitor (a) com a pretensão de contribuir com futuras pesquisas.      

 É importante destacar que alguns dos documentos estão disponíveis no 

espanhol, ao fazermos uso de uma citação direta a traduzimos para o português 

com o intuito facilitar a leitura, neste caso utilizamos notas de rodapé para 

apresentar o texto original.  

 Com leitura das fontes primárias identificamos as categorias cepalinas 

relacionadas ao desenvolvimento e a educação: desenvolvimento sustentável, 

igualdade, capital humano e capital social, a partir disso organizamos a exposição 
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do trabalho, o qual está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo 

intitulado “A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL): do 

estruturalismo ao neo-estruturalismo”, realizamos um apanhado da trajetória da 

Comissão, da sua criação em 1948, aos dias atuais com a finalidade de 

contextualizar o teor de suas recomendações enquanto agência especializada na 

temática do desenvolvimento e situar qual o papel da educação dentro da sua 

proposta. Procuramos mostrar como as propostas cepalinas se organizaram 

frente às transformações históricas sempre com a intenção da manutenção da 

sociedade capitalista.  

 No segundo capítulo intitulado “As concepções de desenvolvimento da 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) após os anos 2000” 

apresentamos e discutimos a concepção de desenvolvimento a partir dos anos 

2000, além de situar qual o papel das mulheres dentro dessa proposta.  

 No terceiro capítulo, intitulado “A concepção de educação na proposta de 

desenvolvimento sustentável da Comissão para América Latina e Caribe 

(CEPAL)” apresentamos e discutimos a concepção de educação e a sua relação 

com a questão da mulher, a partir dos anos 2000.  
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CAPÍTULO I 

 

1 A COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE (CEPAL): 
DO ESTRUTURALISMO AO NEO-ESTRUTURALISMO 
 

 Esse capítulo tem por finalidade historicizar a Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (CEPAL), desde sua fundação em 1948 até a década de 

1990, a fim de contextualizar o teor de suas recomendações enquanto agência 

especializada na temática do desenvolvimento e mostrar como alguns temas 

estão ganhando destaque, dentre as quais educação, mulher e meio ambiente.  

 Faz-se necessário historicizar a CEPAL para compreender como a história 

desta Comissão Regional está relacionada com as transformações mais amplas 

do sistema capitalista, especialmente a reestruturação produtiva, de forma a 

desencadearem mudanças conceituais elaboradas e disseminadas pela entidade 

que repercutem nas suas proposições acerca da associação entre o 

desenvolvimento e a educação. 

 Este primeiro capítulo está dividido em seções que auxiliam o (a) leitor (a) a 

compreender como a CEPAL passou da defesa do modelo de industrialização por 

substituição de importações como estratégia para alcançar o desenvolvimento 

econômico, com a participação ativa dos Estados Nacionais, para uma postura 

neoestruturalista baseada na agenda de transformação produtiva com equidade a 

cargo das forças do mercado e como se situam as recomendações educacionais. 

 Na seção 1.1, situa-se brevemente o contexto histórico de criação da 

CEPAL e sua organização enquanto Comissão, bem como os seus objetivos. Na 

seção 1.2 apresentam-se as principais ideias da Entidade desde sua etapa 

estruturalista (1948-1980) até a sua etapa neoestruturalista (1990), período no 

qual é possível identificar mudanças significativas em suas recomendações.  

 

1.1 Sobre a criação e os objetivos da CEPAL 

 

 Após a Segunda Guerra (1939-1945), os Estados Unidos buscava 

consolidar sua hegemonia na nova ordem imperialista mundial, contendo o 

avanço da União Soviética (URSS). Nesse sentido, arquiteta a subordinação 

econômica tanto de alguns países centrais como dos países periféricos, os 
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primeiros devido à necessidade de contrair financiamentos para a sua 

reconstrução pós-conflito e os segundos na ajuda para promover a 

industrialização e combater a pobreza e trazer a paz (PREDOLIM, 2011). 

 O dito atraso econômico e social das regiões pobres passa a ser 

preocupação da ciência econômica, o que ocasiona a proliferação de agências 

internacionais e planos econômicos que objetivam a modernização das regiões 

pobres. Vasta literatura desponta no campo do pensamento econômico utilizando 

o crescente volume de informações e estatísticas nacionais produzidas ou 

organizadas por esses organismos. Grande parte das interpretações é 

influenciada pela “revolução keynesiana”, por isso questionam a eficácia de 

muitas prescrições do pensamento econômico tradicional, que segundo essa 

perspectiva, foi impotente para tratar das crises cíclicas do capitalismo e da 

disparidade do nível de renda entre os países ricos e os países pobres.  Desse 

modo, durante a década de 1950, entra em cena um conjunto de teorias 

econômicas preconizando que o Estado deveria desempenhar papel mais ativo 

em relação à promoção do bem estar social e na busca do desenvolvimento 

econômico entendido como crescimento econômico e sinônimo de 

industrialização (DIAS, 2012). 

 Evidencia-se a emergência da teoria do desenvolvimento e a sua difusão 

junto aos países latino-americanos, tendo em vista a posição desses frente à 

reorganização do sistema capitalista. Na América Latina, esta discussão tem sido 

feita principalmente pela CEPAL que ao investigar a realidade da região, de um 

lado aponta para a desigualdade entre países periféricos e centrais na distribuição 

do progresso técnico e de outro lado defende a transformação da região baseada 

na cooperação entre eles (PREDOLIM, 2011). 

 A Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL)3, é criada 

em 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) com 

propósito de:  

                                                           
3
 Atualmente participam da CEPAL 33 países da América Latina e Caribe e outros da América do 

Norte, Europa e Ásia, totalizando 45 países membros e mais 13 países membros associados. 
Pertencem ao primeiro grupo Alemanha, El Salvador, Países Baixos, Antígua e Barbuda, 
Espanha, Panamá, Argentina, Estados Unidos da América, Paraguai, Bahamas, França, Peru, 
Barbados, Granada, Portugal, Belize, Guatemala, Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do 
Norte, Bolívia, Guiana, República da Coreia, Brasil, Haiti, República Dominicana, Canadá, 
Honduras, São Cristóvão e Nevis, Chile, Itália, São Vicente e Granadinas, Colômbia, Jamaica, 
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Promover o desenvolvimento econômico e social mediante a 
cooperação e integração regionais e subregionais; reunir, 
organizar, interpretar e difundir informação e dados relativos ao 
desenvolvimento econômico da região; prestar serviços de 
assessoramento aos governos e planificar, organizar e executar 
programas de cooperação técnica; formular e promover atividades 
e projetos de assistência para o desenvolvimento que se adequem 
as necessidades e prioridades da região (OLIVEIRA, 2001, p. 2). 

 

 E ainda  

 

a) monitorar as políticas direcionadas à promoção do 
desenvolvimento econômico da região latino-americana; b) 
assessorar as ações encaminhadas para sua produção; c) 
contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da 
área, entre si e com as demais nações do mundo. Posteriormente, 
seu trabalho ampliou-se para os países do Caribe e se incorporou 
o objetivo de promover o desenvolvimento social e sustentável 
(BERNARTT, 2011, p. 302). 
 

 Bielshowsky (2000a), um dos teóricos ligados a CEPAL, levando em conta 

as transformações do contexto histórico, afirma que a sistematização do 

pensamento cepalino mantém características comuns ao longo de sua existência: 

1) enfoque histórico-estruturalista, baseado na ideia da relação centro-periferia; 2) 

análise da inserção internacional; 3) análise dos condicionamentos estruturais 

internos do crescimento e progresso técnico, e das relações entre eles, o 

emprego e a distribuição da renda e 4) análise das necessidades e possibilidades 

da ação estatal. O que ocorre são renovações nas interpretações na tentativa de 

respondê-las, nesse sentido o pensamento cepalino pode ser dividido em duas 

etapas, estrururalista (desde sua criação até meados dos anos 80) e 

neoestrutralista (início dos anos 90 até a atualidade) e cinco fases que se 

organizam em torno de “ideias força” ou “mensagens”: a) origens e anos 50: 

industrialização; b) anos 60: “reformas para desobstruir a industrialização”; c) 

anos 70: reorientação dos “estilos” de desenvolvimento para a homogeneização 

social e na direção da industrialização pró-exportadora; d) anos 80: superação do 

                                                                                                                                                                                
Santa Lúcia, Costa Rica, Japão, Suriname, Cuba, México, Trinidad e Tobago, Dominica, 
Nicarágua, Uruguai, Equador e Venezuela. Pertencem ao segundo grupo Anguila, Ilhas Cayaman, 
Ilhas Turcas e Caico, Ilhas Virgens Britânicas, Curaçao, Ilhas Virgens Americanas, Guadalupe, 
Martinica, Monteserrat, Porto Rico e San Martin.  
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problema do endividamento externo mediante o “ajuste com crescimento”; e) anos 

90: transformação produtiva com equidade.  

 Importante destacar dois fatores em relação ao pensamento cepalino. O 

primeiro deles se refere ao fato de que não existe uma unidade de pensamento 

entre os intelectuais que contribuem para a sua disseminação, ou seja, no 

decorrer dos anos ocorreram vários embates internos sobre qual seria o 

posicionamento adequado da instituição. O segundo fator é a sintonia entre as 

ideias cepalinas e as demandas do contexto histórico, isto significa que desde a 

sua fundação ocorreram várias transformações significativas quanto às 

estratégias para solucionar os problemas funcionais do capitalismo. 

 Assim, é possível afirmar que há uma transformação no pensamento da 

Escola Cepalina no intuito de se adequar as demandas do movimento histórico. 

Apesar da mudança de enfoque, conforme discutido nas próximas seções, o 

projeto maior continua sendo o mesmo, o aperfeiçoamento ou a reforma do 

desenvolvimento capitalista na região de América Latina e Caribe.   

 A CEPAL se apresenta como entidade sem fins lucrativos e não 

governamental e que realiza a difusão cosmopolita de interesses, formas de agir e 

pensar, recobrindo setores específicos do grande patronato internacional fomenta 

entidades patronais locais, ainda que algumas vezes experimente tensões e 

contradições com as organizações burguesas locais e com governos de países 

dependentes (FONTES, 2015). Atuando como uma instituição de assessoramento 

na elaboração de políticas, sua relevância e influência decorrem do fato de contar 

com estudiosos, analistas do movimento econômico mundial e do continente que 

fornecem subsídios teórico-práticos para que os líderes de governos nacionais e 

equipes ministeriais definam as políticas nacionais (OLIVEIRA, 2001). 

 A CEPAL pode ser considerada uma Escola de Pensamento na medida em 

que seus intelectuais orgânicos desempenham as funções de investigar, coletar 

dados, elaborar relatórios para propor políticas, projetos e programas.  Enfim, 

organiza e utiliza o conhecimento para determinados fins, pois cabe alertar para o 

fato de que não existe neutralidade em relação à produção de conhecimento. 

Nessa perspectiva interessa à classe dominante conhecimentos que justifiquem, 

ocultem e/ou ignorem o fato de que o capitalismo requer para a sua perpetuação 

a divisão da sociedade em classes sociais, a exploração da classe trabalhadora 
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por parte da classe dominante, enfim, a manutenção do status quo. 

  

1.2 A “velha e a nova CEPAL”: do estruturalismo ao neo-estruturalismo 

 

 Vitagliano (2004) em seu estudo sobre a CEPAL apresenta os trinta anos 

gloriosos do desenvolvimento latino-americano, de 1950 a 1980, na discussão da 

“velha CEPAL”, e depois de 1980, diante da crise do desenvolvimento latino-

americano, momento em que o neoliberalismo toma a pauta das recomendações 

e é definido como princípio preponderante para os países em desenvolvimento, a 

comissão aparece como a “nova CEPAL”. 

 A América Latina agiu diante da instabilidade política, social e econômica, e 

o fez questionando uma teoria consistente do comércio internacional: a teoria das 

“vantagens comparativas” de David Ricardo. Desse modo, em sua fase inicial a 

CEPAL, com ressalvas, se opôs ao raciocínio neoclássico quando coloca o 

Estado como agente relevante na esfera econômica (VITAGLIANO, 2004). 

 Em seu nascimento a CEPAL foi artífice de um original modelo analítico 

para tratar dos problemas econômicos e sociais de países periféricos, o 

denominado método histórico-estrutural de análise ou estruturalismo.  Os autores 

cepalinos reconheceram os limites teóricos e metodológicos da ciência econômica 

tradicional, embora não se possa afirmar que conseguiram superá-la, pois esta 

havia sido pensada para entender a realidade dos países ricos e industrializados 

e com isso não explicava as especificidades da América Latina que possuía 

características diferenciadas (DIAS, 2012). Nesse sentido, o método estruturalista 

busca de forma sistemática diagnosticar problemas na estrutura dos países que 

compõe a América Latina e propõe mudanças necessárias para direcionar e 

consolidar o desenvolvimento econômico (PREDOLIM, 2011). 

 Bielschowsky (2000b, p. 111) assim define o estruturalismo: 

 

O estruturalismo é um sistema analítico que tem por base a 
caracterização das economias periféricas por contraste às 
centrais: baixa diversidade produtiva (reduzida integração 
horizontal e vertical, insuficiência de infra-estrutura etc,) e 
especialização em bens primários; forte heterogeneidade 
tecnológica e oferta ilimitada de mão-de-obra com renda próxima 
a subsistência; e por último, mas não menos importante, estrutura 
institucional pouco favorável ao progresso técnico e à acumulação 



23 

 

de capital. A partir desse contraste, o estruturalismo inclui a 
análise da forma específica de inserção internacional das 
economias da América Latina. 

 

 Na fase inicial de funcionamento da Comissão, foi Raúl Prebisch quem 

coordenou a elaboração de relatórios sobre o desenvolvimento da América Latina, 

pois encontrou estrutura institucional que poderia lhe fornecer elementos para 

elaborar suas teses (VITAGLIANO, 2004). Os trabalhos do argentino foram o 

ponto de partida para a criação de uma escola estruturalista do pensamento 

econômico. Tendo ingressado na Comissão logo após sua criação, foi seu 

segundo e mais influente diretor-executivo, suas formulações caracterizaram a 

perspectiva teórica dos documentos inaugurais da Comissão que mais tarde 

subsidiaram a elaboração de novos textos, marcados pelo elemento axial do 

estruturalismo cepalino, o sistema centro-periferia (DIAS, 2012). 

 Um dos escritos mais importantes de Prebisch recebeu o título “O 

desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas 

principais4”, também conhecido como “Manifesto Latino-Americano”, representa 

uma versão regional da Economia do Desenvolvimento, baseada na hegemonia 

heterodoxa keynesiana da época. O texto chama a atenção para o esquema da 

divisão internacional do trabalho, no qual cabia a América Latina, enquanto 

periferia do sistema econômico mundial, o papel de produzir alimentos e matéria-

prima para os grandes centros industriais, e faz a defesa da ideia de que o 

contexto histórico demonstrava a região suas possibilidades em relação à 

idustrialização (PREBISCH, 1949). 

  

Na América Latina, a realidade vem destruindo o antigo esquema 
da divisão internacional do trabalho que, depois de adquirir grande 
vigor no século XIX, continuou prevalecendo, em termos 
doutrinários, até data muito recente. Nesse esquema, cabia à 
América Latina, como parte da periferia do sistema econômico 
mundial, o papel específico de produzir alimentos e matérias 
primas para os grandes centros industriais. Nele não havia espaço 
para a industrialização dos países novos. A realidade, no entanto, 
vem-na tornando impositiva. Duas guerras mundiais, no intervalo 
de uma geração, com uma profunda crise econômica entre elas, 
demonstraram aos países da América Latina suas possibilidades, 
ensinando-lhes de maneira decisiva o caminho da atividade 
industrial (PREBISCH, 1949, p. 71). 

                                                           
4
 Escrito em 1949, como introdução ao “Estudio económico de la América Latina”. 
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 Prebisch (1949) percebe que a especialização produtiva dos países 

produtores de matéria-prima ocasionava consequências diferentes daquelas 

apregoadas pela ciência econômica tradicional, na verdade os benefícios da 

divisão internacional do trabalho eram desiguais.  

 

Os imensos benefícios do desenvolvimento da produtividade não 
chegaram á periferia numa medida comparável àquela que se 
logrou desfrutar a população desses grandes países. Daí as 
acentuadíssimas diferenças nos padrões de vida das massas 
destes e daquela, assim como as notórias discrepâncias entre as 
suas forças de capitalização, uma vez que a massa de poupança 
depende primordialmente do aumento da produtividade 
(PREBISCH, 1949, p. 72).  
 

 O avanço econômico dos países centrais em relação à periferia poderia ser 

explicado pela intensidade com que o aumento da produtividade se irradiava pelo 

aparelho produtivo e a forma com que os frutos do progresso são absorvidos por 

esses. Para exemplificar tal situação Prebisch faz menção ao caso dos Estados 

Unidos:  

 

Foi o aumento da produtividade que permitiu aos Estados Unidos, 
e, em menor grau, a outros países industrializados, reduzir a 
jornada de trabalho, aumentar a renda real das massas e elevar 
seu nível de vida, além de aumentar, em grau considerável, os 
gastos públicos. E tudo isso sem prejuízo de uma enorme 
acumulação de capital (PREBISCH, 1949, p. 109).  

  

 Assim, nos países industrializados/centrais o desenvolvimento das forças 

produtivas ocorria de forma mais rápida que nos países periféricos, 

disseminando-se de forma homogênea por todo o sistema produtivo, além disso, 

o aumento dos níveis de renda beneficiava a coletividade. Já nos países 

produtores de matéria-prima, as técnicas produtivas espalhavam-se de forma 

lenta, concentrando-se nos setores agroexportadores, ademais seus ganhos 

beneficiam reduzida parcela da população. O descompasso entre os países 

industrializados e não industrializados seria acentuado caso vigorasse a teoria 

das vantagens comparativas, segundo a qual cada país deveria se especializar no 

setor que mais lhe traria vantagens, uma vez que a troca internacional de tais 

produtos acarretaria na transferência dos benefícios econômicos da 
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especialização para todos os países. Portanto, a industrialização dos países 

latino-americanos traria prejuízos, representando perda de eficiência econômica, 

visto que a região se caracterizaria por sua vocação agrária (PREBISCH, 1949). 

 Para Prebisch a posição dos países na economia mundial foi condicionada 

pela forma como se propagou o progresso técnico. Os países periféricos 

sofreriam com a deterioração dos preços dos produtos primários em relação aos 

produtos manufaturados. Esse processo acontecia devido ao movimento cíclico 

da economia, desencadeado pelas economias centrais industrializadas, as quais 

também comandavam o desenvolvimento tecnológico.  A fase ascendente 

apresentava maior queda dos produtos primários em relação a sua elevação na 

fase ascendente. Em contrapartida, os preços dos produtos manufaturados dos 

países centrais resistiam à queda (PREBISCH, 1949).  

 A distinção apontada por Prebisch entre o modo de funcionamento das 

economias dos países industrializados e o modo de funcionamento das 

economias especializadas em bens primários ganha consistência somada à tese 

da deterioração dos termos de troca, que no “Manifesto” é relacionada aos ciclos. 

Já no “Estudo Econômico de América Latina- 1949”, contempla a tendência 

potencial à deterioração ocasionada pelo excesso de mão de obra na agricultura 

subdesenvolvida da periferia e pela forma como esta absorve o progresso técnico 

(BIELSCHOWSKY, 2000a). Sendo assim, a deterioração dos termos de 

intercâmbio também  

 

se explica pela relativa lentidão com que o desenvolvimento 
industrial do mundo vai absorvendo o excedente real ou potencial 
da população ativa dedicada às atividades primárias. O progresso 
técnico, como sabemos, tende a fazer com que se reduza a 
população empregada na produção primária. Mas essa diminuição 
tem-se efetuado, historicamente com grande lentidão; enquanto 
isso, surgem na técnica produtiva outras inovações que impõe a 
necessidade de novos reajustes na distribuição da população 
empregada. Assim, em geral há uma relativa abundância de 
potencial humano nas atividades primárias, que tende a 
pressionar continuamente os salários e os preços dos produtos 
primários e que, com isso, impede a periferia de compartilhar com 
os centros industrializados o fruto do progresso obtido por estes. 
Mais ainda, impede essa periferia de conservar uma parte do seu 
próprio progresso técnico (PREBISCH, 1951a, p. 142-143). 

 

 A solução proposta para transformar a dinâmica do desenvolvimento latino-
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americano consiste na transição do “modelo de crescimento primário-exportador, 

hacia afuera, ao modelo urbano-industrial, hacia adentro” (BIELSCHOWSKY, 

2000a, p. 20, grifos nos originais).  Prebisch demonstrava a inviabilidade do 

primeiro modelo e apontava a emergência do segundo: 

 

Em épocas passadas, antes da grande depressão, os países da 
América Latina cresceram ao serem impulsionados, de fora para 
dentro, pelo crescimento persistente das exportações. Nada nos 
autoriza a supor, pelo menos por enquanto, que esse fenômeno 
venha a se repetir com intensidade análoga, a não ser em casos 
muito particulares. Já não existe a alternativa entre continuar 
crescendo dessa maneira, vigorosamente, ou crescer para dentro, 
através da industrialização. Essa última passou a ser o modo 
principal de crescimento (PREBISCH, 1949, p. 78). 

    

 Prebisch aponta a insuficiência e os desequilíbrios do processo 

“espontâneo” de industrialização que já estava acontecendo em diversos países 

latino-americanos e indica a necessidade de sua aceleração, que ocorreria 

mediante a intervenção dos Estados Nacionais por meio de uma estratégia 

denominada industrialização deliberada:  

 

As diferenças entre o tipo de desenvolvimento presente e o 
passado são bem manifestas quando se comparam as 
características do processo que acontece agora com os 
fenômenos que ocorriam no século passado e primeiros decênios 
do presente. [...] Mas em todos eles foram contingências 
exteriores como as guerras mundiais e a grande crise econômica 
que contribuíram para despertar ou intensificar o processo e 
sedimentar progressivamente as idéias de desenvolvimento. [...] 
No entanto, quando essas idéias terminem de adquirir precisão e 
consistência, sua gravitação poderá ser considerável, pois delas 
sairão os princípios que guiem a ação prática, isto é, o propósito 
deliberado de orientar os fatos para o comprimento do desígnio 
fundamental do desenvolvimento econômico (PREBISCH, 1951b, 
p. 1-2)5. 

                                                           
5
 Citação original: Las diferencias entre el tipo de desarrollo presente y el passado son bien 

manifiestas cuando se comparan las características del processo que acontece ahora com los 
fenómenos que ocurrían en el siglo passado y primeiros decênios del presente. No hay, por certo, 
una línea divisória clara y neta entre ellos. Las formas actuales de desarrollo se inician de mucho 
tempo atrás em algunos países latino-americanos, llevados por própria dinâmica de su economia, 
mientras queen otroos comienzan en tempos más recientes. Pero en todos ellos fueron 
contíngencias exteriores como las guerras mundiales y la gran crisis económica, las que 
contribuyeron a despertar o intensificar el proceso y sedimentar progressivamente las ideas de 
desarrollo. No se generan en forma espontânea estas ideas en la mente de los economistas y 
hombres de gobierno; sino que són más bien el resultado de impulsos vitales que obran 
poderosamente sobre el acontecer de los hechos. Sin embargo, cuando esas ideas terminem de 
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 A década de 1950 representa o auge das ideias e concepções 

estruturalistas, sendo abraçadas por diversos grupos e forças nacionalistas da 

região. No Brasil, elas serviram de suporte para o projeto nacional-

desenvolvimentista (DIAS, 2012). Getúlio Vargas6 apoiou as ideias cepalinas, 

entretanto, o governo de Juscelino Kubistchek (1956-1961) não só dá 

continuidade à ideologia da modernização que se desenvolvia no país, o 

desenvolvimentismo, como o desenvolve de maneira mais orgânica e ativa 

(FIGUEIREDO, 1990) 

 Segundo Ianni (2009), o governo JK se beneficiou da convergência de três 

movimentos distintos que se combinaram com as tendências estruturais do 

subsistema econômico brasileiro e do sistema internacional. Primeiro, desde 1930 

o governo procurara manipular, de maneira cada vez mais sistemática e dinâmica, 

os instrumentos de política econômica planejada. Segundo, desde 1948, a 

CEPAL, desenvolvia o debate sobre o “desenvolvimento para dentro”, substituição 

de importações, modernização político-administrativa, programação econômica 

(setorial, regional, global), tais ideias foram aceitas por algumas correntes 

políticas e econômicas dominantes em vários países da América Latina. Terceiro, 

o governo e alguns setores empresariais dos Estados Unidos da América, haviam 

começado a aceitar a alternativa do planejamento governamental dos países 

dependentes ou coloniais. Compreendeu-se que a participação ativa do Estado 

nas decisões e realizações econômicas seria menos prejudicial, se comparadas 

aos riscos de agravamentos das tensões sociais e políticas características das 

                                                                                                                                                                                
adquirir precisión y consistência, su gravitación podrá ser considerable, pues de ellas saldrán los 
princípios que guíen el la acción práctica, esto es, en el propósito deliberado de orientar los 
hechos hacia el cumplimiento del designio fundamental del desarrollo económico (PREBISCH, 
1951b, p. 1-2).  
6
 Getúlio Vargas demonstra a sua simpatia em relação às proposições cepalinas: “O meu governo 

considera com especial apreço os esforços da comissão no sentido de formular uma autoria do 
desenvolvimento econômico que, pelos seus próprios méritos, seja capaz de impor-se aos 
governos latino-americanos como fundamento racional da sua política econômica. [...] (VARGAS, 
1952, p. 135 apud IANNI, 2009, p. 118). E ainda: “O meu governo quer manifestar o seu elevado 
apreço por todos os valiosos trabalhos já realizados e pelas iniciativas em estudos na Cepal. 
Desejamos que esse valioso organismo de cooperação internacional continue a trabalhar, tal 
como foi concebido, para a realização de seus propósitos, sem que modificações de sua estrutura 
e condição orgânica venham a prejudicar a consecução de seus objetivos” (VARGAS, 1952, p. 
137 apud IANNI, 2009, p. 118-119). 
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economias dependentes em luta pela industrialização. 

 Seguindo o lema “Cinquenta anos em cinco”, JK buscou conduzir o 

desenvolvimento do país em bases modernas, ou seja, objetiva o crescimento 

econômico por meio da industrialização, para tanto implanta o Plano de Metas 

(IANNI, 2009). 

 Pode-se observar que os três conceitos- desenvolvimento, industrialização 

e planejamento- inseparáveis do ponto de vista cepalino, também foram 

preocupações do governo brasileiro, demostrando a receptividade das 

formulações da CEPAL. Ademais, a participação do Estado na economia, 

considerada essencial para a Comissão também foi considerada pelo Brasil, o 

que pode ser verificado nos elevados índices de investimentos nacionais e 

estrangeiros. Além disso, com essa prática incentivava-se a formação da grande 

burguesia industrial capitalista ao defender princípios empreendedoristas.  

 

Por aí entrava, a nosso ver, a estratégia desenvolvimentista 
cepalina. Ou seja, propugnava-se uma postura essencialmente 
ativa do Estado nos países latino-americanos, com a finalidade 
precípua de criar aquelas condições de infra-estrutura e de 
indústrias básicas, indispensáveis ao estímulo necessário para 
que o empresário capitalista assumisse na América Latina, sua 
face inovadora, audaz, desbravadora, ousaria mesmo dizer 
“schumpteriana” (FIGUEIREDO, 1990, p. 143). 

 

 Voltando para a historização do pensamento cepalino a nível latino-

americano, no final da década de 1950 e na década 1960 três elementos incidem 

de forma radical sobre a sua evolução. Primeiro, o crescimento estava ocorrendo 

num contexto de crescente instabilidade macroeconômica, motivado por 

problemas de restrições a importações, que acarretavam nas pressões 

inflacionárias. Segundo, apesar da industrialização mostrar-se como uma 

imposição histórica, a urbanização correspondente se fazia à custa do crescente 

empobrecimento e favelização, demonstrando a incapacidade de absorção da 

força de trabalho proveniente do espaço rural. Além disso, crescia a insatisfação 

popular, traduzida por pressões sociais. Terceiro, a Revolução Cubana de 1959 

repercute na forma como os Estados Unidos se posicionaria politicamente, 

adotando uma posição socialdemocrata (BIELCHOWSKY, 2000a). 
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 Este quadro exige da CEPAL uma reorientação, tornando-a um fórum de 

discussões acerca do processo de desenvolvimento em curso, três interpretações 

se destacam: 1) a interpretação de que a industrialização não conseguiu 

incorporar à maioria da população os frutos do progresso técnico; 2) a 

industrialização não eliminou a vulnerabilidade externa e a dependência, apenas 

alterou sua natureza e 3) ambos os processos obstruíam o desenvolvimento 

(BIELCHOWSKY, 2000a). 

 Assim são formuladas, no âmbito da CEPAL, novas teorias acerca do 

desenvolvimento latino-americano, tais como a teoria da estagnação de Prebisch 

e Celso Furtado, a teoria da dependência de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Faletto e de Osvaldo Sunkel, a teoria da heterogeneidade estrutural e a teoria dos 

estilos de desenvolvimento de Aníbal Pinto. O fato é que todas as interpretações 

indicavam que o subdesenvolvimento continuava a se perpetuar, apesar do 

crescimento econômico (BIELCHOWSKY, 2000a).  

 Em suma nos anos 1960, o foco continua a ser a industrialização, mas 

desta vez acompanhada da proposta de efetuar reformas institucionais (agrária, 

fiscal e financeira) com a finalidade de dar continuidade e aprofundar o 

desenvolvimento industrial. Frente à constatação de que a industrialização não 

impediu a elevação do índice de pobreza, surgiram as primeiras formulações 

sobre seus efeitos nos planos do emprego e a distribuição de renda. Foi a partir 

desse momento que a associação entre a equidade e o desenvolvimento passa a 

fazer parte da agenda cepalina (BIELCHOWSKY, 2000a). 

 No Brasil, a década de 1960 foi de crise tanto política como econômica, 

manifestaram de modo mais explicito alguns problemas cruciais ocasionados 

devido ao tipo de desenvolvimento ocorrido no Brasil. Com o término do período 

da “etapa de substituição de importações”, os governantes tentaram propor novos 

programas de desenvolvimento. Todavia, os governos de Quadros (de janeiro de 

1961 a agosto de 1961) e Goulart (1961 a 1964) não tiveram condições de 

resolver as contradições herdadas do governo Kubitschek, ou seja, conciliar o 

capitalismo nacional e o capitalismo dependente (ou associado). As medidas 

políticas tomadas durante esse período não se configuraram como um sistema de 

diretrizes coerentes, demostrando que os problemas multiplicavam-se de modo 

que o governo não conseguia acompanhar.  Nem mesmo o Plano Trienal, que 
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consistia uma tentativa de colocar em prática uma política econômica planificada, 

elaborado no governo Goulart, de autoria intelectual de Celso Furtado, resultante 

dos debates técnicos e teóricos realizados por economistas brasileiros e latino-

americanos, principalmente no âmbito da CEPAL, pode ser executado (IANNI, 

2009). 

  O fim da década de 1960 representa um momento de revisão teórica da 

CEPAL, pois o diagnóstico revelava que o processo de substituição de 

importações não logrou êxito na tarefa de transformar a economia latino-

americana. As questões que se lançavam ao debate ultrapassavam o limite 

econômico e abrangiam o campo sociológico, não por acaso publica-se em 1963 

“Considerações sociológicas sobre o desenvolvimento econômico da América 

Latina”7, de José Medina Echavarría. Esse texto influencia o surgimento da Teoria 

da Dependência (VITAGLIANO, 2004). 

 Nos anos 1970, a CEPAL continuou o debate iniciado na década anterior 

sobre as insuficiências da industrialização, bem como as limitações que 

representava o excesso de proteção e ausência de uma institucionalidade que 

favorecesse o investimento e o progresso técnico. Além disso, face as ondas 

liberalizantes da época, a Comissão passa a incentivar as exportações em âmbito 

regional e mundial. A expansão simultânea do mercado interno e a exportação de 

bens industriais figura como um mecanismo essencial no enfrentamento da 

vulnerabilidade externa. No que se refere a distribuição de renda, madurou-se o 

debate sobre os estilos ou modalidades do desenvolvimento, bem como a análise 

da relação entre a estrutura da demanda (distribuição de renda) e a oferta 

(acumulação de capital e progresso técnico) e a comprovação de que o modelo 

predominante perpetuava a desigualdade e não permitia tratar adequadamente a 

pobreza  (BIELSCHOWSKY, 2009). 

 Os anos 80 ou a “década perdida”, caracterizada por uma queda na renda 

per capta regional originada pela crise da dívida, a CEPAL orienta suas 

prioridades para o campo das análises sobre a estabilidade macroeconômica e 

sobre a trilogia dívida-inflação-ajuste.  

 Diante da crise econômica, financeira e produtiva da América Latina e 

também de uma crise de ideias em que a ideologia desenvolvimentista perdeu 

                                                           
7
 Título original: “Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo econômico de América Latina”.  
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força, as recomendações da Comissão perdem audiência. Grupos nacionalistas, 

interessados em manter o protecionismo e a defesa da indústria por meio de 

subsídios, perdiam o poder diante das imposições do mercado, que buscava a 

abertura da pauta comercial. Com a internacionalização dos mercados nacionais, 

os laços de dependência dos países latino-americanos com os países centrais 

estreitaram-se (VITAGLIANO, 2009). Após os anos 80, inicia-se “uma revisão 

radical do estruturalismo dentro da instituição” (RODRIGUES, 2006, p.3). 

 Fiori (2001, p. 43), sintetiza esse processo, ao perceber que a escola 

estruturalista, possuía vigor intelectual durante as primeiras décadas, entretanto 

ocorreu 

 

a perda de fôlego e originalidade a partir dos anos 80, quando, 
muitas vezes, chega a abandonar a perspectiva estrutural e de 
longo prazo na análise dos problemas econômicos e sociais 
latino-americanos, deixando em segundo plano o que fora seu 
ponto de partida: a antiga visão sistêmica e global sobre as 
condições periféricas e as “restrições externas” ao crescimento, 
diagnosticadas na primeira hora do pensamento Cepalino. É o 
momento em que todo o pensamento econômico latino-americano 
submete-se à discussão de curto prazo dos problemas 
relacionados com a inflação e a desestabilização macroeconômica 
das principais economias do continente. Foi a hora do retorno e da 
hegemonia do pensamento neoclássico e de sua defesa das 
políticas liberais e da reforma das instituições criadas durante o 
período desenvolvimentista. Mesmo que o pensamento político e 
sociológico, de inspiração estruturalista restringiu seu objeto de 
estudo, nesse período, à discussão exclusiva sobre a origem e a 
natureza dos regimes autoritários latino-americanos, que viviam 
os primeiros sinais de sua crise terminal. 
 

 O estruturalismo perde força no interior da CEPAL, pois se destacam as 

formulações de Fernando Fajnzylber, cujas elaborações incorporam novas 

perspectivas de interpretação do capitalismo e, além disso, falece em 1986 

Prebisch, a figura fundamental, o pai e o idealizador e concretizador de um 

organismo especializado nas questões econômicas da América Latina 

(FIGUEIREDO, 1990).  

 É importante destacar que no final da década de 1980 se firmou o 

Consenso de Washington, que deu sustentação a ortodoxia neoliberal promovida 

pelos organismos internacionais, principalmente o Banco Mundial (BIRD) e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Dentre o conjunto de medidas 
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implementadas pelos governos latino-americanos estão a disciplina fiscal, a 

redefinição das prioridades do gasto público, a reforma tributária, a do setor 

financeiro, a manutenção das taxas de câmbio competitivas, a liberalização 

comercial, a atração das aplicações do capital estrangeiro, a privatização de 

empresas estatais, a desregulação da economia. Assim, as recomendações vão à 

contramão das propostas iniciais da CEPAL no que diz respeito principalmente ao 

Estado intervencionista e na direção da liberdade do mercado. 

 Dois textos importantes que se destacam nesse período foram a 

“Industrialização trunca da América Latina” 8 e “A industrialização na América 

Latina: da caixa preta ao conjunto vazio”9 (1990), ambos de autoria de Fajnzylber.

 No primeiro Fajnzylber ao realizar uma análise do processo de 

industrialização latino-americano, identifica lacunas, falhas e distorções, propondo 

uma nova industrialização. Nesta proposta, a mesma estaria baseada no conceito 

de eficiência entendido como a obtenção de “crescimento e criatividade”, que 

repousaria na criação de um núcleo endógeno de progresso técnico 

(FAJNZYLBER, 1983). O segundo texto complementa o primeiro no que se refere 

à formulação das bases conceituais para a “transformação produtiva com 

equidade” (BIELCHOWSKY, 2000a). O autor elabora um esquema de 

comparação dos padrões de crescimento em países latino-americanos, com base 

no comportamento entre 1965 e 1984, demostra o processo deturpado pela busca 

do desenvolvimento econômico e pela modernização. Da divisão dos países 

latino-americanos distribuem-se em três grupos: os que haviam crescido 

rapidamente mais tinham renda concentrada; os que tinham renda relativamente 

bem distribuída, mas cresciam pouco e os que tinham renda concentrada e não 

cresciam, entretanto nenhum se encontra no grupo ideal, dos países que crescem 

e ao mesmo tempo promovem o mínimo de justiça distributiva, por isso o conjunto 

vazio (FAJNZYLBER, 1990). 

    

Ao cruzar as variáveis de crescimento e equidade, aplicando 
como linha divisória do dinamismo o crescimento médio dos 
países avançados no período de 1965 a 1984 e, com respeito à 
equidade, aplicando a relação entre os 40% mais pobres e os 
10% mais prósperos, gera uma matriz de entrada dupla em que 

                                                           
8
 Título original: “La industrialización trunca de América Latina” (1983).  

9
 Título original: “Industrialización em América Latina: de la cajá negra al casillero vacío” (1990). 
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resta um “conjunto vazio”: ele corresponde aos países que 
poderiam ter alcançado, ao mesmo tempo, um crescimento mais 
acelerado que o dos países avançados e um nível de equidade 
superior a 0, 4 (FAJNZYLBER, 1990, p. 853). 
 

 A resposta de Fanjzylber para o problema do relativo fracasso do 

desenvolvimento da América Latina é a necessidade da incorporação do 

progresso técnico para dinamizar o desenvolvimento. O “conjunto vazio” na região 

se deve ao fato de que as economias ainda têm o progresso técnico como uma 

“caixa preta”, ou seja, não são capazes de descobrir formas de inovação 

tecnológica.  Novamente entra na discussão esta temática, mesmo diante da 

constatação de que o projeto de industrialização na América Latina, depois de 

trinta anos e de altos investimentos não atingiu o crescimento esperado. Mas ao 

contrário das teses iniciais cepalinas, que preconizavam forte papel do Estado 

neste processo, Fajnzylber acredita que o desenvolvimento aconteça pelo papel 

do empresariado e sua capacidade de inovar (VITAGLIANO, 2004). 

 Para Dias (2006), a última figura aglutinadora da Comissão, Fajnzylber, 

conclui seu movimento teórico em direção aos paradigmas neo-schumpterianos e 

dirige uma produção intelectual favorável à especialização produtiva e ao capital 

estrangeiro. 

 Segundo Vitagliano (2004) por atribuir a um novo agente o papel de 

inovação é que Fajnzylber desloca sua sugestão para um modelo de Estado mais 

comprometido com políticas sociais e menos interventor no setor produtivo, o que 

justifica sua proposta de incentivo à educação como política de desenvolvimento. 

 

A valorização social e a capacidade criativa do empresário, seja 
qual for o tamanho da empresa ou do regime de propriedade, são 
uma condição inelutável para que se supere a modernidade de 
fachada a que vimos aludindo. A complexidade desse tema 
transcende o âmbito da política comercial, fiscal ou monetária, e 
não pode ser submetida a posições doutrinárias passíveis de 
imposição por decreto. Os instrumentos de política econômica e 
os decretos podem favorecer ou prejudicar, mas não bastam em si 
mesmos. Trata-se de uma dimensão cultural pautado na 
realidade, o pacto social, a transparência na transmissão de 
informações, os meios de comunicação de massa e o processo 
educacional (FAJNZYLBER, 1990, p.868). 
 

 Desse modo, se consolida a proposta de uma nova forma de atuação do 

Estado mais comprometido com a estrutura técnica e humana para a 
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industrialização, deixando de ser o agente central nesse processo. 

 

 O caráter sistêmico da competitividade é enfatizado, aí 
incluída toda uma rede de vinculações entre agentes produtivos e 
infra-estrutura física educacional , e entre aumento da 
produtividade e elevação do padrão de vida da população como 
um todo. Enfatiza-se a formação de recursos humanos como 
fórmula decisiva para a transformação como fórmula decisiva para 
transformação produtiva a longo prazo, juntamente com políticas 
tecnológicas ativas que permitam o catching-up tecnológico. A 
indústria permanece como eixo da transformação produtiva, mas 
enfatizando-se suas articulações com as atividades primárias e de 
serviços. E destaca-se a importância de prover um ambiente 
macroeconômico saudável (BIELCHOWSKY, 2000a, p. 64). 

 

 Os dois textos são importantes para a transição da produção cepalina à 

etapa que se iniciaria nos anos 1990: a “transformação produtiva com equidade” e 

a nova abordagem denominada “neo-estruturalismo”, que pode assim ser 

definida: (BIELSCHOWSKY, 2000a). 

 

O “neo-estruturalismo” cepalino recupera a agenda de análises e 
de políticas de desenvolvimento, adaptando-a aos novos tempos 
de abertura e globalização. Avalia que no passado houve, em 
muitos países, demasiada complacência com a inflação e que os 
novos tempos exigem alterações na forma de intervenção do 
Estado na economia, buscando-se ampliar sua eficiência. São 
tempos de “compromisso” entre a admissão da conveniência de 
que se ampliem as funções do mercado e a defesa da prática de 
intervenção governamental mais seletiva. O “compromisso” 
permite a análise e as proposições políticas aos temas caros à 
CEPAL, ou seja, a progresso técnico e distribuição de renda, 
abrindo diálogo à direita e à esquerda do espectro teórico e 
ideológico internacional” (BIELCHOWSKY, 2000, p. 63-64, grifos 
nos originais). 

 

 A CEPAL atualizou seu pensamento para adequá-lo a nova realidade de 

abertura comercial, mobilidade internacional de capitais, privatização e 

desregulamentação, em um contexto de relações mais estreitas com o resto do 

mundo e de maior integração regional. Para Bielshowsky (2009), a Entidade fez 

tais reformulações conservando os elementos centrais do enfoque estruturalista 

inaugural, formulando estratégias e políticas alternativas em boa parte 

discrepante das alternativas da agenda neoliberal. Esta nova fase foi denominada 

neo-estruturalismo.  
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 A década de 1990 configurou-se em um período, que para Bielshowsky 

(2009), se maturaram as análises e propostas neo-estruturalistas, configuradas 

em uma agenda de políticas que abarcam os quatro campos analíticos 

fundamentais: macro economia e finanças, desenvolvimento produtivo e comercio 

internacional, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. Cinco foram 

as principais novidades analíticas introduzidas no corpus teórico da instituição 

durante o último decênio: um amplo balanço do desempenho dos países no 

âmbito econômico e social após as reformas liberalizantes, a perspectiva de 

agenda para a era global, os conceitos sociopolíticos de cidadania e coesão 

social, a fusão dos enfoque estruturalista e schumpeteriano e o acento nas 

políticas macroeconômicas anticíclicas frente a volatilidade financeira. 

 Cabe destacar que Ricardo Alberto Bielshowsky trabalhou durante 21 anos 

na CEPAL (1991-2011)10. Seu posicionamento é de que o pensamento cepalino 

se caracteriza por continuidade e mudanças. Para o autor, ao longo de sua 

história, a instituição manteve o mesmo enfoque metodológico e analítico, 

conservando a unidade e coerência de sua produção intelectual, porém 

atualizando as análises permanentemente, e o faz propondo alternativas 

discrepantes ao neoliberalismo. 

 Outros autores se posicionam de outra forma. Almeida Filho; Corrêa 

(2011), por exemplo, afirmam que as políticas cepalinas de desenvolvimento, pelo 

menos desde os anos 1990, se afastam significativamente das formulações nos 

anos 1950.  Estaria ocorrendo um aparelhamento da CEPAL com o pensamento 

dominante, que concebe o desenvolvimento como um processo que ocorre por 

meio da operação dos mercados. Os autores defendem a tese de que a mudança 

de orientação teórica e prática é um encontro genuíno da Comissão com a sua 

natureza de instituição pertencente às Nações Unidas. Os argumentos de Corrêa 

(2007) convergem na mesma perspectiva, para o autor há uma aproximação entre 

os discursos neoliberal e o discurso cepalino, que passam a compartilhar uma 

visão de mundo comum, mesmo que não seja idêntica. No mesmo sentido, 

                                                           
10

 Informação coletada no currículo lattes do autor, disponível no endereço eletrônico: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4497256T6>. Acesso em 06 jan. 
2017. 
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Carcanholo (2008) assevera que a CEPAL não propõe a ruptura com as reformas 

neoliberais, apostando em um gerenciamento eficaz destas. 11 

 No rol da proposta de “transformação produtiva com equidade” são 

elaborados textos emblemáticos da fase que se inicia na década de 1990, quais 

sejam: “Transformação produtiva com equidade: a tarefa prioritária do 

desenvolvimento e do Caribe nos anos 1990”12 (CEPAL, 1990) e “Educação e 

conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade”13 (1992), 

Fajnzylber coordenou com o apoio de uma equipe de especialistas da CEPAL  e 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO). 

 O documento intitulado a “Transformação produtiva com equidade: a tarefa 

prioritária do desenvolvimento da América Latina e do Caribe nos anos noventa” 

parte da constatação de que a região teria chegado à década de 1990 sem 

alcançar o desenvolvimento pretendido e ainda sofrendo com as consequências 

da crise dos anos 1980, chamada pela CEPAL de década perdida. 

 Os anos de 1980 foram marcados pelo esgotamento das principais fontes 

de impulso econômico utilizadas nas décadas anteriores, baseadas no setor 

externo dependente dos produtos primários, em um modelo de industrialização 

voltado para o mercado interno, que carecia de elevado investimento público 

(CEPAL, 1990). 

 Para a CEPAL a região adentra a década de 1990 sob a recessão da 

década de 198014, com o problema da dívida externa e com a inadequação entre 

                                                           
11

 Salientamos também, como foi mencionado no capítulo 1, que existem críticas ao pensamento 
cepalino, como as elaboradas pela Escola da Dependência. É importante demarcar que a CEPAL 
nunca considerou a possibilidade radical de romper com o sistema capitalista.  
12

 Título original: “Transformacion productiva com equidade: la tarea prioritária del desarrollo de 
América Latina y el Caribe en los años noventa”. 
13

 Título original: “Educacion y conocimiento: eje de la transformacion productiva con equidade” 
(CEPAL; UNESCO, 1992). 
14

 No entanto, a CEPAL considera que a década de 1980 não apresentou apenas retrocessos, 
mas também avanços mesmo que parciais e precários. Dentre os quais se destaca, no âmbito 
político-institucional, o avanço de alguns países rumo a sociedades pluralistas e participativas e 
uma desideologização progressiva do debate político e econômico. No âmbito das relações intra-
regionais, estabeleceram-se esquemas criativos de cooperação em detrimento da rivalidade entre 
países vizinhos. No âmbito econômico, se confirmou a necessidade de corrigir a assimetria de 
inserção internacional da região e da importância de manter os equilíbrios macroeconômicos de 
curto prazo e complementá-los com políticas setoriais de apoio à transformação. Também se 
evidenciou a heterogeneidade dos comportamentos na atividade industrial e se confirmou a 
relativa vitalidade do setor agrícola, elevou-se o coeficiente de exportações, surge maior número 
de empresários dinâmicos. No âmbito social, destaca-se a ampliação de alguns serviços básicos 
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as estruturas da demanda internacional e a composição das exportações latino-

americanas e caribenhas. Somam-se a esses fatores os desequilíbrios 

macroeconômicos, a obsolescência da planta de capital e da infraestrutura física, 

a distância entre as mudanças tecnológicas e sua aplicação na região, o desgaste 

da capacidade financeira e de gestão dos governos, dificuldade de incorporação 

das pessoas no mercado de trabalho, o mau aproveitamento e a degradação dos 

recursos naturais e do meio ambiente (CEPAL, 1990).  

 

Em síntese, a década de 80 constitui, em termos históricos, um 
ponto de inflexão entre o padrão de desenvolvimento anterior na 
América Latina e no Caribe, e uma fase não completamente 
perfilada, mas sem dúvida diferente que marcará o futuro 
desenvolvimento da região. Essa década de desenvolvimento 
perdido, de aprendizagem dolorosa equivaleu, possivelmente, a 
conjunturas históricas que tiveram que ser vivenciadas em todas 
as experiências bem sucedidas, de industrialização tardia. Talvez 
seja essa a base a partir da qual a região poderá tomar o caminho 
do crescimento, com modalidades distintas quanto as instituições 
e crescimento, com modalidades distintas quanto as instituições e 
políticas, desta vez acompanhadas de um esforço contínuo de 
superação dos atrasos no âmbito da competitividade e da 
equidade internacional e um contexto sustentável em termos 
ambientais (CEPAL, 1990, p. 12, tradução nossa).15 

 
 O documento chama a atenção para os desafios da década de 1990, que 

seria de um lado de fortalecer a democracia e de outro lado ajustar as economias, 

estabilizando-as e incorporando-as a uma mudança tecnológica mundial; 

modernizar os setores públicos; aumentar a poupança; melhorar a distribuição de 

renda; implantar padrões mais austeros de consumo e fazer tudo isso em um 

contexto de desenvolvimento ambientalmente sustentável (CEPAL, 1990).  

 Assumindo que os desafios deveriam ser enfrentados em uma perspectiva 

de longo prazo o texto defende que a tarefa primordial e comum a todos os países 

                                                                                                                                                                                
como a educação (CEPAL, 1990). 
15

 Citação original: Em sínteses, la década de los ochenta constituyó, em términos históricos, um 
ponto de infexión entre el patrón de desarrollo precedente en América Latina y el Caribe e una 
fase, que marcará el desarrollo futuro de la región. Esta década de desarrollo perdido e 
aprendizage doloroso posiblemente equivalió a coynturas históricas que há tocado vivir en todas 
las experiências exitosas de insdustrialización tardía. Acaso se trata de la base a partir de la cual 
la región podrá recuperar uma senda de crecimeiento, com modalidades distintas en cuanto a 
instituciones y políticas; acompanhada, esta vez, con um esfuerzo sostenido para superar los 
rezagos em los âmbitos de equidad y competitividade enternacional, y en um contexto 
ambientamente sustentable. Contribuir a e esta tarea es, precisamente, el propósito de este 
documento (CEPAL, 1990, p.12).  
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é “a transformação das estruturas produtivas da região em um marco de 

crescente equidade social” (CEPAL, 1990, p. 12, tradução nossa).16 

 O texto cita algumas precondições da transformação produtiva: os esforços 

internos e os externos, que ao mesmo tempo em que se mesclam se reforçam. 

Entre as condições de origem interna se destaca a necessidade de corrigir os 

desequilíbrios macroeconômicos, pensar sobre como abordar o financiamento do 

desenvolvimento e levar em conta o fato de que a manutenção da coesão social 

estabelece limites claros ao conteúdo das políticas e estratégias econômicas.  

Como a orientação e os resultados dos esforços internos para superar a crise 

depende da situação externa deve-se levar em consideração o grau de abertura 

no comércio internacional, a forma de lidar com a dívida que se constitui como um 

limite para a capacidade de importação e de investimento das economias da 

região e a possibilidade de acessar as tecnologias e os conhecimentos em 

condições que facilitem a transformação produtiva baseada na competitividade 

internacional. Tudo isso requer que se formule com maior vigor e de forma mais 

prioritária a temática da cooperação econômica internacional (CEPAL, 1990).  

 Depois de expor os obstáculos enfrentados pela região, a CEPAL 

estabelece critérios que fundamentam a sua proposta e propõe algumas diretrizes 

para a instrumentalização de políticas para superá-los. Dentre os critérios está o 

reconhecimento de que a transformação produtiva com equidade deverá ser 

alcançada no contexto de uma maior competitividade internacional, apoiada na 

incorporação deliberada e sistemática do progresso técnico no processo produtivo 

e menos na depreciação dos salários reais. Nesse ponto, considera-se o papel da 

dimensão educacional. 

 

A esse respeito, convém reconhecermos a dimensão de 
aprendizagem e disseminação dos conhecimentos disponíveis no 
nível internacional, prerrogativa essa insuficientemente utilizada 
pela região no passado. Procura-se avançar da “renda perecível” 
dos recursos naturais para a “renda dinâmica” da incorporação do 
progresso técnico na atividade produtiva (CEPAL, 1990, p. 14, 
tradução nossa).17 

                                                           
16

 Citação original: la transformación de las estructuras productivas de la región de las estructuras 
productivas de la región em um marco de creciente equidade social (CEPAL, 1990, p. 12).  
17

 Citação original: Al respecto debe reconecerse  la dimensión de aprendizage y difusión de los 
conocimientos disponibles a nível internacional, prerrogativa insuficientemente utilizada por la 
región el pasado. Se procura avanzar desde la “renta perecible” de los recursos naturales hacia la 
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 Outro critério que impulsiona a transformação produtiva são os esforços 

integrados (sistêmicos), pois no mercado internacional, concorrem economias nas 

quais a empresa está integrada com o sistema de ensino, a infraestrutura 

tecnológica, de energia e de transportes, as relações entre empregados e 

empregadores, a máquina institucional pública e privada e o sistema financeiro 

(CEPAL, 1990). Nesse sentido se afirma:  

 

A industrialização constitui o eixo da transformação produtiva, 
principalmente por ser a portadora da incorporação e difusão do 
progresso técnico, mas também porque, na nova situação, deve 
ultrapassar o estreito contexto setorial em que foi abordada e se 
vincular com a exploração de produtos primários e a área dos 
serviços, de maneira a integrar o sistema produtivo e tender para 
a homogeneização progressiva nos níveis de produtividade. A 
superação da compartimentalização setorial é uma das chaves da 
transformação produtiva e da nova fase da industrialização 
(CEPAL, 1990, p. 14, tradução nossa). 18 

 

 Além disso, a transformação produtiva deve ser compatível com a 

preservação do meio ambiente. De um lado, devem-se reverter as tendências 

negativas de esgotamento dos recursos naturais e de outro lado, utilizá-los com 

base na pesquisa e na preservação (CEPAL, 1990).  

 De forma geral, as diretrizes para as concepções de políticas são: reajustar 

a política tributária a fim de aumentar a poupança pública passível de ser 

destinada ao investimento e assim financiar a transformação produtiva; abertura 

da economia como meio para induzir aumentos de produtividade e estimular a 

incorporação de progresso técnico;  utilizar suficientemente as oportunidades no 

tocante à aprendizagem, à incorporação e à difusão, no parque produtivo, do 

acervo tecnológico disponível no plano internacional; estimular a formação de 

empresas e empresários; superar o viés urbano-industrial na destinação dos 

                                                                                                                                                                                
“renta dinâmica” de la incorporación de progresso técnico a la actividad productiva (CEPAL, 1990, 
14).  
18

 Citação original: La industrialización constituye el eje de la tranformación productiva, 
principalmente por ser portadora de la incorporación y difusión del progresso técnico, pero también 
porque en las nuevas circustancias debe sobrepasas el estrecho marco sectorial en que la há há 
abordado y enlazarce con las explotaciones primarias y el área de servivios de manera de integrar 
el sistema productivo y propender a la homogeneización progressiva de los niveles de 
productividad. La superación del encapsulamento sectorial es uma de las claves de la 
trasnformación productiva y de la nueva fase de la industrialización (CEPAL, 1990, p. 14). 
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investimentos econômicos e dos gastos sociais, revalorizando o espaço rural; 

explorar racionalmente os recursos naturais; utilizar os serviços básicos de apoio 

e articulação produtiva tais como energia elétrica, água, comunicações, bancos, 

seguros e transportes; e a formação dos recursos humanos. 

 Como o próprio título sugere a nova proposta de desenvolvimento para a 

região da América Latina relaciona dois conceitos principais: a transformação 

produtiva e a equidade. 

 A CEPAL chama a atenção para o fato de que nenhum país da região 

conseguiu país da região conseguiu alcançar simultaneamente o crescimento 

econômico e a equidade social. Para apresentar níveis satisfatórios de equidade 

social seria necessário apresentar níveis elevados em relação ao crescimento do 

produto interno bruto e a distribuição de renda (CEPAL, 1990). 

 Os motivos para o fato da região não conseguir compatibilizar crescimento 

econômico e distribuição de renda são estruturais, nesse sentido são citados 

cinco aspectos. O primeiro diz respeito ao baixo esforço de popança interna, que 

apresenta um nível inferior se comparado com outros países que apresentam o 

mesmo desenvolvimento. Além disso, a estrutura de consumo e produção se 

caracteriza pela demanda de importações, semelhantes à dos países 

industrializados. O segundo aspecto está relacionado à baixa competividade 

internacional da produção, característico de uma estrutura de exportação com 

poucos setores de elevado dinamismo e conteúdo tecnológico. O terceiro aspecto 

se refere ao débil processo de incorporação de progresso técnico, resultante do 

ritmo lento de mudanças na estrutura exportadora, ao baixo investimento em 

desenvolvimento científico e tecnológico, à baixa qualidade educacional e ao lento 

crescimento da produtividade. O quarto aspecto está ligado à resistência dos 

grupos de interesse em modificar o padrão de desenvolvimento e a organização 

econômica. O último aspecto se relaciona à insuficiência dinâmica para absorver 

o aumento da população economicamente ativa, pois ao contrário do que se 

esperava em períodos de rápido crescimento econômico existiam altos níveis de 

subemprego e desocupação (CEPAL, 1990).  

 Tendo em vista esse diagnóstico, o documento aponta para a relevância de 

se examinar algumas relações que vinculam a incorporação de progresso técnico 

com a competividade e desta com o crescimento e a equidade. A competividade é 
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compreendida pela CEPAL em duas noções complementares, uma no aspecto 

microeconômico e outra no aspecto macroeconômico. A primeira noção se aplica 

a um bem ou serviço, neste caso ser competitivo significa sustentar padrões de 

eficiências vigentes nos resto do mundo no que se refere à utilização de recursos 

e a qualidade do produto ou serviço oferecido. A segunda noção se refere à 

competividade como a capacidade de uma economia incrementar ou sustentar 

sua participação nos mercados internacionais com uma alta simultânea do nível 

de vida da população.  Nas duas noções mencionadas, conquistar ou manter a 

competividade supõe a incorporação de progresso técnico, concebido como “a 

capacidade de imitar, adaptar e desenvolver processos de produção, bens e 

serviços antes inexistentes em uma economia” (CEPAL, 1990, p. 70, tradução 

nossa).19  

 Segundo o documento, a geração e absorção do progresso e o incremento 

da competitividade constitui-se em um movimento de natureza sistêmica, ou seja, 

depende da presença de um conjunto de sinergias entre seus diferentes setores.  

A falta de articulação tecnológica entre as atividades primárias de exportação e 

outros setores produtivos na América Latina. Além disso, a penetração nos 

mercados internacionais está relacionada à da agregação de valor intelectual aos 

bens e serviços exportados, o que depende de maior qualificação da população 

para participar do processo permanente de inovação tecnológica. Nesse sentido, 

a ampliação do mercado interno teria como consequência um crescimento mais 

equilibrado e uma base importante para a difusão tecnológica, possibilitando um 

vínculo mais positivo entre competitividade e equidade. Uma ação importante 

seria orientar os recursos disponíveis em apoio aos setores e regiões mais 

atrasados para que estes incrementem sua produtividade e melhorem seu nível 

de bem-estar (CEPAL, 1990). 

 A competitividade na perspectiva cepalina pode ter uma natureza espúria 

ou autêntica, sendo que a primeira está pautada na degradação do trabalho, do 

meio ambiente e da qualidade de vida e a segunda deve se basear nos 

investimentos em capital humano, buscando a convergência entre competitividade 

e sustentabilidade social, entre crescimento e equidade social (CEPAL, 1990).  

                                                           
19

 Citação original: “como la capacidade de imitar, adaptar y desarrollar processos de producción, 
bienes y servicios antes inexistentes en uma economia (CEPAL, 1990, p. 70).  



42 

 

 A competitividade autêntica supõe um processo retroalimentação entre 

competitividade e equidade, que requer além da incorporação dos ganhos de 

produtividade aos salários reais, transformações na propriedade dos ativos (como 

nas estruturas agrárias relativamente homogêneas e uma distribuição 

relativamente semelhante do acesso à propriedade), na expansão da base 

empresarial (por meio da criação de pequenas e médias empresas articuladas ao 

sistema produtivo), na prestação dos serviços sociais (por intermédio da 

universalização e integração dos serviços educacionais, de saúde e nutrição) e na 

estrutura produtiva (por meio do crescimento mais rápido do emprego). Somam-

se a essas transformações, a difusão da lógica industrial para o conjunto da 

sociedade e o papel redistributivo do Estado (CEPAL, 1990). 

 Para a CEPAL, são três dilemas da transformação produtiva: a vinculação 

entre o mercado interno e o externo, a articulação do sistema produtivo e a 

interação entre os agentes públicos e privados. De forma conjunta, esses temas 

se configuram como o critério estratégico que direcionaria a transformação 

produtiva que é fortalecer a competitividade. O primeiro tem diz respeito ao 

fortalecimento da inserção internacional no sistema produtivo, que ocorreria por 

meio de uma política de abertura comercial moderada com um grau de 

intervenção estatal, como é o caso da promoção das exportações (CEPAL, 1990). 

 O segundo tema se refere à difusão do progresso técnico tanto no setor 

industrial, como nas atividades baseadas nos recursos naturais e serviços. 

Preconiza-se a articulação entre os bens e serviços transacionáveis e não 

transacionáveis e entre a agricultura e à indústria. Considera-se que a 

disseminação de novas técnicas modifica a articulação produtiva e 

consequentemente a estrutura do emprego, exigindo uma demanda de 

qualificações (CEPAL, 1990). 

 O terceiro tema envolve uma inter-relação entre agentes públicos e 

privados, capaz de combinar a manutenção dos equilíbrios macroeconômicos 

com políticas setoriais, em que se promova a interação entre empresários, 

sindicatos e técnicos do terceiro setor. Evidencia-se a importância do papel do 

Estado no processo de transformação produtiva, evidenciando, no entanto, que o 

estilo de intervenção deve ser diferente do passado. Apesar de se reconhecer que 

o Estado latino americano se tornou mais dependente das oscilações da 
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economia mundial e que os cortes no serviço público afetam intensivamente os 

setores mais vulneráveis, a redefinição do papel estatal não busca soluções para 

os problemas estruturais, mas se concentra nos problemas imediatos referentes à 

transformação produtiva (CEPAL, 1990).   

 A formação de recursos humanos também é um dos pontos de apoio a 

competividade autêntica. A comissão assume que a capacitação dos 

trabalhadores é uma das atividades relacionada aos dois grandes objetivos da 

transformação produtiva: o crescimento e a equidade. Além de aumentar a 

competividade, amplia as oportunidades de desenvolvimento individual e coletivo 

(CEPAL, 1990). 

 O texto intitulado “Educação e conhecimento: eixo da transformação 

produtiva com equidade” (1992), complementa as formulações de “Transformação 

produtiva com equidade: a tarefa do desenvolvimento da América Latina e do 

Caribe nos anos noventa” (1990) ao destacar que a formação de recursos 

humanos é um dos fatores que intervém no processo de incorporação e na 

difusão do progresso técnico, considerados os pivôs da transformação produtiva 

(CEPAL; UNESCO, 1992).  

 Foi na década de 1990, no período da necessidade de “reformar a 

reforma”, é que José Antônio O’ Campo assume o cargo de secretário executivo 

da CEPAL (1998-1993). Para Vitagliano (2004), foi na sua gestão que muitos 

assuntos absorvidos nos relatórios bianuais da Comissão foram propostas 

encaminhadas pela ONU, questões como direitos humanos, mulher, meio 

ambiente, cidadania e trabalho infantil, o que não significa que a economia tenha 

perdido a centralidade nos debates cepalinos. A presença de temas gerais deu 

um enfoque mais diversificado aos seus documentos. Por isso, na atualidade a 

entidade organiza suas áreas de trabalho da seguinte forma: Assuntos de gênero; 

Comércio internacional e integração; Desenvolvimento econômico, 

Desenvolvimento produtivo e empresarial; Desenvolvimento social; 

Desenvolvimento sustentável e assentamentos humanos; Estatísticas; 

Planificação para o Desenvolvimento; População e desenvolvimento e Recursos 

naturais e infraestrutura.  

 Visto que a problemática desse trabalho consiste em conhecer as 

concepções de desenvolvimento da CEPAL, a partir dos anos 2000, e como está 
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situada a questão das mulheres no interior delas, o presente capítulo, no qual 

realizamos uma breve exposição histórica da comissão, nos permitiu demostrar 

que esses temas emergiram nas elaborações cepalinas conforme as 

necessidades da reconfiguração do sistema capitalista na América Latina e 

Caribe.  Feito isso, é pertinente então investigar as suas recomendações mais 

atuais, o que será feito nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO II 

 

2 A CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA COMISSÃO ECONÔMICA 
PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE (CEPAL) APÓS OS ANOS 2000 
 
 Conforme foi discutido no primeiro capítulo, a CEPAL procurou adequar 

suas formulações de acordo com o contexto histórico vivido. Em sua etapa 

estruturalista (1949-1990) organizou suas temáticas da seguinte forma: 

Industrialização (1950); Necessidade de aplicar reformas nos âmbitos fiscal, 

financeiro, agrário e administrativo para aprofundar a industrialização e reduzir as 

desigualdades (1960); Reorientação e estilos de desenvolvimento e a discussão 

sobre o endividamento versus fortalecimento exportador (1970); Superação com 

crescimento da asfixia da dívida (1980). Em sua etapa neo-estruturalista (1990-

2008) organizou seus temas da maneira que segue: Transformação produtiva 

com equidade (TPE) em sua fase inicial (1990); TPE em sua fase de 

amadurecimento e refinamento (1998-2008) (BIELSCHOWSKY, 2009). 

 A partir dos anos 1990, atendendo a necessidade de conquistar a 

estabilidade macroeconômica, o foco principal voltou a serem as reformas de 

longo prazo. A mensagem que passou a dominar as investigações cepalinas foi a 

ideia de desenvolver uma base produtiva em que se conjugassem o aumento 

contínuo da produtividade e a inserção internacional competitiva e construir uma 

sociedade mais igualitária e mais justa (BIELSCHOWSKY, 2009). 

 Diante dessas considerações iniciais, este capítulo teve como objetivos 

identificar e analisar a concepção de desenvolvimento da CEPAL presente na 

Coleção documentos de posição da sessão de comissão, o que nos permite situar 

qual a função que a Entidade desempenha dentro do sistema capitalista. 

 A partir do conhecimento sobre a concepção de desenvolvimento que a 

CEPAL dissemina na América Latina e Caribe, acreditamos ser possível 

questionar os limites e as possibilidades das recomendações para a região. O 

principal questionamento que norteia as discussões é: a concepção cepalina de 

desenvolvimento sustentável, adotado pela Comissão a partir dos anos 2000, 

constitui-se em uma das ideologias do capital? 
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 Para tanto, optamos por organizar o capítulo em duas grandes seções. A 

seção 2.1, discute a categoria “desenvolvimento sustentável”, que juntamente 

com a categoria “igualdade”, forma os pilares da concepção cepalina de 

desenvolvimento a partir dos anos 2000. Isso nos permitiu compreender as bases 

ideológicas que direcionaram as elaborações cepalinas sobre o desenvolvimento 

a partir dos anos 2000, nesse sentido demostrou-se a sua natureza de Comissão 

pertencente a ONU, explicitando o consenso de ideias para a elaboração de uma 

agenda global de desenvolvimento.  

 A seção 2.2, faz uma discussão sobre a “igualdade”, visto que a ideia é que 

os sujeitos precisam ter acesso a instrumentos que possibilitem sua participação 

enquanto atores no modelo de desenvolvimento sustentável, nesse sentido é que 

se insere a questão das mulheres.  

 

2.1 Desenvolvimento sustentável: a tentativa de mascarar a 

insustentabilidade do capitalismo 

 

 O primeiro documento publicado a partir dos anos 2000, pertencentes à 

Coleção Documentos de Posição da Sessão da Comissão, “Equidade, 

desenvolvimento e cidadania”20, faz um balaço da década de 1990, indicando 

avanços nos âmbito econômico, político e social. No entanto, a instabilidade do 

crescimento econômico e do aumento da produtividade demonstra que as causas 

desses problemas ainda permanecem, podendo inclusive se acentuar (CEPAL, 

2000).  

 A CEPAL considera que é necessário reorientar os padrões de 

desenvolvimento em torno de um eixo principal, a equidade, o que significa 

reduzir a desigualdade em suas múltiplas manifestações. Ao mesmo tempo em 

que se busca um crescimento econômico mais estável, dinâmico e competitivo, 

deve-se perseguir um desenvolvimento mais integrador em termos sociais e 

sustentável em termos ambientais. Está aí uma concepção de desenvolvimento 

integral (CEPAL, 2000). 

 A tarefa é complexa, principalmente porque a inequidade constitui-se como 

característica da região da América Latina e Caribe, reflexo de estruturas 

                                                           
20

 Título original: “Equidad, desarrollo y ciudadanía”. 
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econômicas, sociais, de gênero e étnicas altamente segmentadas. Portanto, o 

esforço consiste em romper os canais de reprodução intergeracional da pobreza e 

da desigualdade (o educativo, o ocupacional, o patrimonial e o demográfico), bem 

como as barreiras da discriminação de gênero e etnia que agravam os seus 

efeitos. Ao definir como meta sociedades mais equitativas como objetivo 

essencial do desenvolvimento, coloca-se em primeiro plano a vigência de direitos 

econômicos sociais e culturais compatíveis com os valores da igualdade, da 

solidariedade e da não discriminação, além da universalidade, a indivisibilidade e 

a interdependência desse conjunto de direitos com os civis e políticos. 

Sintetizando: 

 

O objetivo central, alcançar maiores níveis de bem estar para o 
conjunto da população, não se logrará sem avançar 
significativamente na consolidação de economias dinâmicas e 
competitivas. A equidade e o desenvolvimento econômico, com 
sua dimensão de desenvolvimento sustentável, são, nesse 
sentido, elementos de uma mesma estratégia integral, que se 
entrecruzam de maneira complexa. O desenvolvimento social não 
pode repousar exclusivamente na política social; tampouco o 
crescimento e a política econômica podem assegurar os objetivos 
sociais sem considerar como se constrói a política social (CEPAL, 
2000, p. 16, tradução nossa).21 
 

 Os documentos dos últimos períodos de sessões da CEPAL, “A hora da 

igualdade: brechas por fechar, caminhos para abrir” (2010), “Mudança estrutural 

para a igualdade: uma visão integrada do desenvolvimento” (2012), “Pactos para 

a igualdade: rumo a um futuro sustentável” (2014) e Horizontes 2030: a igualdade 

no centro do desenvolvimento sustentável (2016) demonstra a preocupação 

cepalina após os anos 2000, a proposta de um modelo de desenvolvimento com 

maiores níveis de igualdade e com sustentabilidade ambiental em uma 

perspectiva de médio e longo prazo (CEPAL, 2014a). 

 A principal mensagem dos documentos é a necessidade de harmonizar a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental em uma visão estratégica de 

                                                           
21 Citação original: El objetivo central, alcançar mayores niveles de bienestar para el conjunto de la 

población, no se logrará sin avanzar significativamente em la consolidación de economías 
dinámicas y competitivas. La equidad y el desarrollo económico, con su dimensión de desarrollo 
sostenible, son, en este sentido, elementos de una misma estrategia integral, que se entrecruzan 
de manera compleja. El desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social; 
tampoco el crecimiento y la política económica pueden assegurar objetivos sociales sin tomar en 
cuenta cómo se construye la política social (CEPAL, 2000, p. 16). 
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desenvolvimento, tendo a igualdade como horizonte, a mudança estrutural como 

caminho e a política como instrumento (CEPAL, 2010a; CEPAL, 2012; CEPAL, 

2014a, CEPAL, 2016). Para a Comissão são dois os grandes desafios que 

enfrenta a América Latina em termos de desenvolvimento, quais sejam: alcançar 

maiores graus de igualdade e procurar sustentabilidade na atual inflexão do 

desenvolvimento frente às novas gerações (CEPAL, 2014a). 

 Segundo a CEPAL, não somente a crise financeira representa uma 

ameaça, mas a chegada do futuro, sobretudo num contexto em que o 

aquecimento global alcança níveis críticos, tornando necessário que toda a 

humanidade assuma o compromisso de garantir a segurança climática planetária.  

Torna-se essencial propor um modelo de desenvolvimento sustentável em médio 

e longo prazo (CEPAL, 2010a; CEPAL, 2014a).  Nesse sentido, qualquer esforço 

para recuperar o crescimento mundial e reduzir as brechas de renda entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento deve levar em consideração o 

impacto ambiental (CEPAL, 2016).  

 A emissão de gases de efeito estufa ocasionada pelas atividades humanas 

aumentou a tal ponto que a temperatura média atual do planeta é a maior dos 

últimos 1000 anos. Consequentemente, já se pode observar o aumento do nível 

do mar, o degelo das geleiras e das calotas polares e as modificações nos 

padrões dos eventos extremos (CEPAL, 2010a). Para alcançar o desenvolvimento 

virtuoso e sustentável  

 

será necessário um processo de mudança estrutural que permita 
aos países da região reduzir as diferenças de produtividade em 
relação aos países mais desenvolvidos (convergência produtiva) e 
diminuir o consumo de energia por unidade de produção 
(sustentabilidade ambiental). Esse cenário poderia ser definido 
como de convergência sustentável. A situação oposta a este 
padrão virtuoso ocorre quando a estrutura produtiva se especializa 
em setores tecnologicamente menos dinâmicos, fazendo 
aumentar a brecha de produtividade e quando são adotados 
padrões de consumo que provocam aumento de consumo de 
energia acima dos níveis registrados nas economias 
desenvolvidas (divergência produtiva não sustentável). Esse 
padrão de crescimento é frequentemente associado aos setores 
intensivos em recursos naturais, já que são setores maduros, que 
demoram mais para incorporar mudanças tecnológicas. Ademais, 
um aumento no uso dos recursos naturais implica maior consumo 
energético (CEPAL, 2010a, p. 104). 
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 A CEPAL afirma que a região da América Latina e Caribe se embasou em 

uma estrutura produtiva de vantagens comparativas estáticas, derivadas da 

abundância e da exploração de recursos naturais. Em grande parte, os 

investimentos e a inovação tecnológica são orientados para esta estrutura 

tradicional. A questão é que este padrão que fomentou a expansão da 

agropecuária, a extração de recursos minerais, florestais e pesqueiros, tem 

intensificado a emissão de poluentes, o que tem repercutido negativamente ao 

meio ambiente (CEPAL, 2014a).  

 Esses fatores ameaçam o diferencial da região, que é a biodiversidade e a 

abundância de recursos naturais. A América Latina, conta com mais de 20% da 

superfície de bosques do planeta, concentra a terça parte da superfície mundial 

cultivável e água doce, 31% da produção mundial em biocombustíveis, 13% da 

produção mundial em petróleo, 47% da produção de cobre e 48% da produção se 

soja (CEPAL, 2014a). A deterioração do meio ambiente, a nível local e mundial, 

evidencia a necessidade de dar prioridade à sustentabilidade ambiental no 

processo de transformação da matriz produtiva e no perfil de consumo. A 

mudança estrutural apregoada pelo pensamento cepalino consiste em buscar as 

sinergias entre o aumento da produtividade, a inclusão social e a economia verde, 

tanto em escala local como em escala mundial (CEPAL, 2014a). 

 Para tanto, o desenvolvimento sustentável requer uma estrutura industrial 

diferente da que predomina atualmente, que redefina setores e tecnologias, a 

matriz produtiva, os focos de pesquisa, em prol de um modelo de crescimento 

sem causar danos irreparáveis ao meio ambiente. O tema da mudança climática 

deve ocupar lugar cada vez mais central na agenda internacional e nas 

responsabilidades dos países. Isto requer alterações nas formas de produzir e 

consumir, de gerar e utilizar a energia (CEPAL, 2012).    

 Mas, afinal qual a origem do termo desenvolvimento sustentável? Uma das 

origens da noção de sustentabilidade vem da economia e ganha corpo e 

expressão política na adjetivação do termo desenvolvimento, frente à percepção 

crescente ao longo do século XX de que o padrão de consumo em expansão no 

mundo não tem possibilidade de perdurar (NASCIMENTO, 2012). 

 Foi na após a Segunda Guerra Mundial que a humanidade percebe a 

existência de um risco ambiental global: a poluição nuclear. Fica explícito que os 
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problemas ambientais não estão restritos a territórios limitados. Outro momento 

que demarca a preocupação com a questão é a publicação do livro “Primavera 

Silenciosa” (1962) de autoria de Rachel Carson, no qual a bióloga marinha 

evidenciou os prejuízos causados pelo avanço industrial e pelo uso indiscriminado 

de pesticidas e inseticidas químicos (NASCIMENTO, 2012).  

 Segundo Oliveira (2012), esses eventos influenciaram outros 

acontecimentos como a fundação do Clube de Roma em 1968 pelo industrial 

italiano Aurelio Peccei, cujo objetivo principal consistia em pensar o sistema 

global e encorajar novas atitudes, incluindo o combate à degradação ambiental. 

Alerte-se para o fato de que as discussões ocorriam a partir da ótica industrial 

dominante, pois a maioria de seus integrantes era influentes líderes empresariais. 

Foi então que se iniciaram vários estudos referentes aos padrões de consumo 

vigentes e a relação destes com os recursos naturais não renováveis do planeta. 

O relatório denominado “Limites do Crescimento” (1972)22, coordenado por 

Dennis Meadows, apresenta três considerações nesse sentido:  

 

[1] se a tendência do crescimento da população (e, por 
conseguinte, da poluição, industrialização, produção de alimentos 
e exaustão de “recursos” naturais) se mantivesse, os limites do 
planeta seriam atingidos em 100 anos; [2] era possível alterar esta 
tendência através de uma possibilidade sustentável de 
estabilização econômico-ecológica; e [3] as pessoas deveriam o 
mais rapidamente possível adotar como meta a perspectiva de 
estabilização, para lograr sucesso nesta empreitada (OLIVEIRA, 
2012, p. 78). 

 

 O relatório indicava a fome, a poluição e o crescimento demográfico como 

causadores de futuras catástrofes, para preveni-las recomendava a necessidade 

da contenção do crescimento e da adoção do crescimento zero para todos os 

países. No entanto, o raciocínio dessa proposta é contraditório ao próprio 

capitalismo, uma vez que o desenvolvimento econômico não é compatível com o 

crescimento zero. Tratar-se-ia então de uma farsa, que na verdade teria como 

finalidade o esmagamento das supostas pretensões de desenvolvimento dos 

países periféricos? A revelia de sua proposta as soluções não deveriam alterar de 

maneira profunda o modelo produtivo vigente (OLIVEIRA, 2012).  

                                                           
22

 Publicado com o título original “Limits to Grouwt” ficou conhecido como Relatório Meadows, 
devido ao sobrenome de quem o coordenou.  
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 Os debates que o texto suscitou coloca a questão ambiental na agenda 

política mundial. Demonstra a preocupação do poder hegemônico com os 

caminhos da exploração da natureza e os movimentos populares que dela 

resultam. O estudo semeou sementes férteis, devido ao seu pioneirismo em 

relação à discussão da relação ente o meio ambiente versus desenvolvimento 

econômico; a consolidação no âmbito acadêmico-universitário da temática 

ambiental, visto que se multiplicou o número de trabalhos sobre a questão 

(OLIVEIRA, 2012).  

 “Limites do Crescimento” serviu de âncora para a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente Humano ou simplesmente como ficou conhecida 

Conferência de Estocolmo (Estocolmo, 1972). Este evento coloca face a face os 

países desenvolvidos e não desenvolvidos, os primeiros preocupados com a 

crescente degradação ambiental que ameaçava a sua qualidade de vida e os 

segundos preocupados em não sofrerem restrições às exportações de seus 

produtos primários e não terem seu desenvolvimento obstruído. Os países do 

Terceiro Mundo atribuíam ao seu pouco crescimento econômico parte dos 

problemas ambientais, logo a solução para eles passava pela extinção da 

pobreza. Portanto, de um lado estavam aqueles que definiam a defesa do meio 

ambiente como ponto central da Conferência (ambientalistas), e do outro lado 

aqueles que focavam o combate à pobreza (desenvolvimentistas) 

(NASCIMENTO, 2012).  

 Oliveira (2012) assevera que apesar do “Relatório Meadows” ter sido um 

propulsor para a Conferência de Estocolmo, não havia no estudo uma ideia força 

que aproximasse os interesses dos diferentes conjuntos de países a ponto de 

resultar em um acordo, o que explica a cisão entre o Norte (propugnando 

“crescimento zero”) e o Sul (apostando no “crescimento a qualquer custo”). 

Mesmo assim, é possível observar os primeiros indícios da união entre 

desenvolvimento e sustentabilidade, ainda que não se fizesse uso do termo 

desenvolvimento sustentável.  

 Maurice Strong, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi quem introduziu o conceito de 

ecodesenvolvimento, posteriormente difundido por Ignacy Sanches. A proposta do 

ecodesenvolvimento se colocava como uma alternativa ao debate entre a 
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proposição do “crescimento zero” e a proposição desenvolvimentista dos países 

do Terceiro Mundo e o seu “direito ao crescimento” (FERNANDEZ, 2011). O 

conceito pode ser assim definido:  

 

É um estilo de desenvolvimento que, em cada ecoregião, insiste 
nas soluções específicas de seus problemas particulares, levando 
em conta os dados ecológicos da mesma forma que os culturais, 
as necessidades imediatas como também aquelas de longo prazo. 
[...] Sem negar a importância dos intercâmbios, o 
ecodesenvolvimento tenta reagir à moda predominante das 
soluções pretensamente universalistas e das fórmulas 
generalizadas. Em vez de atribuir um espaço excessivo à ajuda 
externa, dá um voto de confiança à capacidade das sociedades 
humanas de identificar os seus problemas e lhes dar soluções 
originais, ainda que se inspirando em experiências alheias 
(SACHS, 1986 apud LAYRARGUES, 1997, p. 7).  

 

 Este modelo se baseia na existência de três pilares: eficiência econômica, 

justiça social e prudência ecológica, os quais devem ser desenvolvidos de forma 

conjunta para alcançar o ecodesenvolvimento. Segundo Ribeiro, Sachs formulou 

oito princípios ecodesenvolvimentistas:  

 

1. aproveitar os recursos de cada região; 2. fazer o uso social dos 
recursos, pois o ser humano é recurso valioso; 3. identificar, 
valorizar e empregar os recursos naturais em solidariedade 
diacrônica com as gerações futuras; 4. reduzir a poluição, reciclar 
rejeitos; 5. aproveitar, nos trópicos, a fotossíntese e a energia da 
biomassa; 6. desenvolver ecotécnicas ou tecnologias limpas; 7. 
aproveitar, nas instituições, complementaridades entre ações e 
políticas setoriais, usando os rejeitos de uma atividade como 
insumo de outra; 8. promover a participação da população e 
educar para a participação consciente (RIBEIRO, 2009, p. 64-65).  

 

 Além se suscitar os debates sobre o termo ecodesenvolvimento, que 

antecede o conceito de desenvolvimento sustentável, a 1ª CNUMAD tem como 

resultado a elaboração da “Declaração sobre o Meio Ambiente Humano” ou 

“Declaração de Estocolmo”, no qual são colocados os principais pontos 

levantados no evento: o homem é obra e construtor do meio ambiente que o 

cerca; a proteção do meio ambiente é uma questão fundamental que afeta os 

povos de todo o mundo e, portanto todos devem aceitar as responsabilidades que 

possuem e participar do esforço comum; o homem deve utilizar sua capacidade 

de descobrir, de inventar, de trabalhar juntamente com a serenidade e o ânimo a 
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serviço do desenvolvimento e da preservação do meio ambiente; nos países em 

desenvolvimento, os problemas ambientais estão motivados pelo 

subdesenvolvimento; o crescimento natural da população traz em seu bojo 

problemas relativos à preservação do meio ambiente, nesse sentido é preciso 

adotar normas e medidas apropriadas para enfrentar a situação (ONU, 1972).   

 Os esforços empreendidos em Estocolmo foram ampliados por meio da 

formação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) em 1983, dirigida pela norueguesa Gro Harlen Brundtland.  Em 1987, 

esta entidade sistematiza discussões relativas à questão ambiental e ao 

desenvolvimento no documento intitulado “Nosso Futuro Comum” ou como ficou 

conhecido Relatório Brundtland (NASCIMENTO, 2012). O processo de 

elaboração do texto foi conflituoso, visto que a Comissão era formada por 

opiniões diferentes, no entanto após três anos de trabalho foi possível chegar a 

um consenso acerca da temática, tendo como resultado “um relatório que é de 

todos” (ONU, 1991, p. 15).  

 Diferentemente de “Limites do Crescimento”, “Nosso Futuro Comum” 

preconiza a conciliação entre a preservação do meio ambiente com o 

desenvolvimento econômico, chegando ao chamado desenvolvimento 

sustentável, compreendido como o desenvolvimento que garanta “as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras 

atenderem também às suas” (CMMAD, 1991, p. 9). 

 Para Oliveira (2008), no texto “Nosso Futuro Comum”, a solução da 

problemática da continuidade do sistema do capital frente à destrutividade do 

ambiente, reside nas mudanças dos hábitos de consumo.  Suas palavras são 

enfáticas: 

 
Esta conclusão é duplamente coincidente com as necessidades 
do capital. Num primeiro momento, por dizer que é possível 
continuar no mundo capitalista, bastando pensar em novas 
técnicas e formas de produzir, para respeitar o meio ambiente e 
produzir de forma sustentável, que respeite o futuro das próximas 
gerações e, num segundo momento, mantém a vida sob a égide 
do capital, vivendo a idéia de que o problema ambiental é um 
problema de consumidores. Assim, não mexendo no problema da 
produção, não altera as relações capitalistas de produção 
(OLIVEIRA, 2008, p 153). 
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 Com uma postura otimista, o supracitado relatório tentou demonstrar que o 

crescimento é possível desde que todos os países, especialmente os periféricos, 

sigam suas normas. Dessa forma encobre as contradições e os conflitos ao 

propor um futuro comum para todos, por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento no interior do capitalismo: o desenvolvimento sustentável 

(OLIVEIRA, 2012).  

 O desenvolvimento sustentável é a base para utilizar de forma adequada a 

natureza para a satisfação das necessidades humanas, tanto as básicas como 

alimentos, habitação e emprego, como outros fatores que circunscrevem a 

melhoria da qualidade de vida. Segundo a CMMAD, “a pobreza é uma das 

principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do 

mundo. Portanto, é inútil tentar abordar esses problemas sem uma perspectiva 

mais ampla, que englobe os fatores subjacentes à pobreza mundial e à 

desigualdade internacional” (CMMAD, 1991, p. 4). 

 A educação na perspectiva da CMMAD está ligada com a qualidade do 

capital humano para atender as demandas do desenvolvimento sustentável. Além 

disso, a educação é relacionada à formação das mulheres, não somente 

enquanto força de trabalho, mas como medida para reduzir a taxa de natalidade, 

possibilitando também o empoderamento feminino.  Sobre o assunto, diz-se:  

 

O desenvolvimento dos recursos humanos requer conhecimentos 
e técnicas que ajudem as pessoas a ter melhor desempenho 
econômico. O desenvolvimento sustentável exige mudanças de 
valores e atitudes para com o meio ambiente e o desenvolvimento 
– na verdade, para com a sociedade e o trabalho doméstico, em 
propriedades rurais ou em fábricas. Todas as religiões poderiam 
colaborar, orientando e motivando a formação de novos valores 
que salientassem a responsabilidade individual e coletiva para 
com o meio ambiente e para com a harmonia deste com a 
humanidade. A educação deveria também estar equipada para 
tornar as pessoas mais capazes de lidar com os problemas de 
superpopulação e de densidades populacionais muito elevadas, e 
estar mais capacitada a melhorar o que se poderia chamar de 
capacidades sociais de produção. Isso é indispensável para evitar 
rupturas na tecitura social; e a escola deveria tentar aumentar os 
níveis de tolerância e empatia necessários à vida num mundo 
superpovoado. Para que haja melhores condições de saúde, 
fecundidade mais baixa e melhor nutrição são necessárias mais 
instrução e maior responsabilidade cívica e social. A educação, 
além de propiciar tudo isso, pode tornar a sociedade mais apta 
para superar a pobreza, elevar as rendas, melhorar a saúde e a 
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nutrição, e reduzir o tamanho das famílias (CMMAD, 1991, p. 
122). 

 

 Em 1989, a Assembleia das Nações Unidas aprovou a convocação da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD) para 1992, conhecida como Rio-9223 (NASCIMENTO, 2012). Desta 

ocasião se derivaram a “Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento” e a “Agenda 21”, documento considerado um roteiro para a 

construção de uma sociedade sustentável.  

 Dez anos após a Rio-92, ocorreu na cidade de Johanesburgo (África), em 

2002, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável ou como ficou 

conhecida a Rio+10. Nesta ocasião foram reafirmados os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), proclamados dois anos antes durante a 

realização da Cúpula de Desenvolvimento do Milênio, que assume o 

compromisso pela dignidade e equidade humanas, com objetivo de “libertar o 

mundo da pobreza”, resultando na elaboração do documento intitulado 

“Declaração do Milênio”, no qual se estabeleceram oito objetivos do milênio24, 

estabelecidos no ano 2000, dentre eles inclui-se garantir a sustentabilidade 

ambiental (BRASIL, 2014). 

 Posteriormente ocorre na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, a 

Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável ou a Rio+20, deste 

evento produziu-se o documento final chamado “O futuro que queremos”.  

 O ano de 2015 marca o fim da inciativa dos “Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio (ODM)” e se inicia os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS)”, o documento intitulado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável” é uma Declaração com 17 objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável25. Nela, reconhece-se que acabar com a pobreza 

                                                           
23

 Também chamada ECO-92, Cúpula ou Cimeira da Terra.  
24

 Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio: 1) erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) 
universalizar a educação primária; 3) promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 
mulheres; 4) reduzir a mortalidade na infância; 5) melhorar a saúde materna; 6) combater o 
HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a sustentabilidade ambiental; 8) estabelecer 
uma parceria mundial para o desenvolvimento (BRASIL, 2014).  
25

 Os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável são os seguintes: 1) Erradicação da pobreza; 
2) Fome zero e agricultura sustentável; 3) Saúde e bem-estar; 4) Educação de qualidade; 5) 
Igualdade de gênero; 6) Água potável e saneamento; 7) Energia limpa e acessível; 8) Trabalho 
decente e crescimento econômico; 9) Indústria e inovação e infraestrutura; 10) Redução das 
desigualdades; 11) Cidades e comunidades sustentáveis; 12) Consumo e produção responsáveis; 
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depende de um plano que promova o crescimento econômico e responda as 

necessidades sociais, dentre as quais está a educação, a saúde, a proteção 

social e as oportunidades de trabalho, levando em consideração as mudanças 

climáticas e a proteção ambiental (ONU, 2015). 

 Como se pode verificar a ONU tem papel de destaque na configuração da 

categoria desenvolvimento sustentável, por isso suas ações são indispensáveis 

para a compreensão da constituição histórica do conceito, principalmente devido 

à envergadura desse organismo, que possibilita a propagação de suas 

proposições no conjunto de seus programas, fundos e agências especializadas, 

como é o caso da CEPAL. 

 A CEPAL assume a tarefa de conferir às reflexões uma expressão latino 

americana e caribenha. Em 1971, em conjunto com o Instituto Latino-americano 

de Planificação Econômica e Social (ILPES) organizou o “Seminário Regional 

Latino-americano sobre os Problemas do Meio Ambiente Humano” 26, o qual fez 

parte das atividades preparatórias da Conferência de Estocolmo de 1972. Deste 

evento se derivou o estudo “O Meio Ambiente Humano e o Desenvolvimento 

Econômico na América Latina” 27, que demonstra a relação entre o 

subdesenvolvimento e a crise ambiental.  

 

A concentração da atividade econômica e o crescimento dos 
centros urbanos têm contribuído com a deterioração do meio 
ambiente que rodeia o homem nos países altamente 
industrializados a tal ponto que os governos são obrigados a 
tomar medidas radicais [...]. Na América Latina as más condições 
do meio ambiente se originaram principalmente do seu escasso 
nível de desenvolvimento econômico, acompanhado de uma 
deficiente distribuição de renda e de estruturas sociais que 
tendiam a perpetuar esta situação. O processo de industrialização 
produzido na região, necessário para superar o estado de 
subdesenvolvimento, implicou na utilização de tecnologias 
modernas, o que trouxe novos problemas ambientais que vieram a 
somar-se aos tradicionais, agravando a situação já deteriorada 
dos meios rurais e urbanos [...] o subdesenvolvimento modifica e 
condiciona a forma que assumem os problemas ambientais na 
América Latina e estes se somam aos demais aspectos 
característicos do subdesenvolvimento, não cabendo outra 

                                                                                                                                                                                
13) Ação contra a mudança global do clima; 14) Vida na água; 15) Vida terrestre; 16) Paz, justiça e 
instituições eficazes; 17) Parcerias e meios de implementação (ONU BRASIL, 2016).  
26

 Título original: “Seminario Regional Latinoamericano Sobre los Problemas del  Medio Ambiente 
Humano”.  
27

 Título original: “El médio Ambiente Humano y el Desarrollo Econômico en  América Latina”. 
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alternativa senão a de continuar dando prioridade aos planos e 
políticas de desenvolvimento, enriquecendo-as com novos 
elementos que proporcionem o estudo dos problemas do meio 
ambiente, já considerados em muitos países e que ganharão 
significado crescente no futuro (CEPAL, 1971, p. 1-2, tradução 
nossa).28  

 

 Como resultado da 1ª CNUMAD de 1972, foi criado o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), sendo que em 1973 a CEPAL 

cria a Unidade Conjunta CEPAL-PNUMA para coordenar as atividades em 

matéria de meio ambiente, indicando que juntamente como ILPES, privilegiariam 

as análises das características dos problemas ambientais na América Latina e 

suas relações com o desenvolvimento, assim entre os anos de 1978 e 1980 esta 

unidade desenvolve um projeto denominado “Estilos de desenvolvimento e meio 

ambiente na América Latina” 29 (ESTENSSORO, DEVÉS, 2013). 

 Este projeto demarcou as linhas de estudos e de assessorias aos países 

da região, contribuindo durante vinte anos com a conceptualização da relação 

desenvolvimento e meio ambiente. No início do novo milênio, um novo impulso foi 

dado aos trabalhos da CEPAL, trata-se da criação da Divisão de Desenvolvimento 

Sustentável e Assentamentos Humanos, uma herdeira da antiga unidade.  

 Outra ação significativa foi o estabelecimento da Comissão de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e Caribe, resultado da 

influência do relatório “Nosso Futuro Comum”, foi uma iniciativa do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Programa das Nações Unidas para 

                                                           
28

 Citação original: La concentración de la actividad económica y el crecimiento de los centros 
urbanos, ha contribuido a deteriorar el medio ambiente que rodea al hombre en los países 
altamente industrializados a tal punto que sus gobiernos se han visto obligados a plantear la 
necesidad de adoptar medidas radicales (…) En América Latina las malas condiciones del medio 
ambiente se originaron principalmente en su escaso nivel de desarrollo económico, acompañado 
de una deficiente distribución del ingreso y de estructuras sociales que tendían a perpetuar esta 
situación. Al producirse en la región el proceso de industrialización necesario para superar el 
estado de subdesarrollo, y comenzar a emplearse las tecnologías modernas, nuevos problemas 
ambientales vinieron a sumarse a los tradicionales, agravándose la situación ya deteriorada de los 
medios rurales y urbanos (…) el subdesarrollo modifica y condiciona la forma que asumen los 
problemas ambientales en América Latina y éstos a su vez se suman a los demás aspectos 
característicos del subdesarrollo, no cabe otra alternativa que la de continuar dando primera 
prioridad a los planes y las políticas de desarrollo, pero enriqueciéndolas con los nuevos 
elementos que nos proporciona el estudio de los problemas del medio ambiente, ya importantes 
en muchos países y que adquirirán significación creciente en el futuro (CEPAL, 1971, p. 1-2). 
29

 Título original: “Estilos de desarrollo y médio ambiente en la América Latina”.  
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o Desenvolvimento (PNUD), com o apoio da CEPAL e do PNUMA, que emitiu um 

informe intitulado “Nossa própria agenda” 30 (1990) (CEPAL, 1991). 

 Como atividade preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992, publica-se o documento intitulado 

“O desenvolvimento sustentável: transformação produtiva, equidade e meio 

ambiente” 31 (CEPAL, 1991), que complementa a proposta “Transformação 

produtiva com equidade: a tarefa prioritária da América Latina e Caribe nos anos 

noventa” 32 (CEPAL, 1990), incorporando “a variável ambiental ao processo de 

desenvolvimento; vale dizer, ao processo de transformação produtiva com 

equidade” (CEPAL, 1991, p. 90, tradução nossa). 33  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio da ONU a CEPAL ressalta pontos 

considerados relevantes, demonstrando a convergência de ideias entre os 

organismos: a necessidade das nações em desenvolvimento satisfazerem suas 

necessidades básicas; a necessidade de assegurar que a evolução das 

economias se produza em um contexto ambientalmente sustentável; o 

reconhecimento de que a preocupação ambiental é legítima e aflige tanto os 

países desenvolvidos como os países em desenvolvimento; os problemas 

ambientais são diferentes nos países centrais e periféricos; os fenômenos locais 

não podem ser separados dos fenômenos nacionais e mundiais, exigindo ações 

de cooperação para solucioná-los; o desenvolvimento sustentável exige equilíbrio 

entre todas as formas de capital (humano, natural, físico, financeiro, institucional e 

cultural); a temática ambiental exige um esforço sistêmico, que inclui a condução 

da política econômica, a gestão dos recursos naturais, a inovação tecnológica, a 

participação de amplos estratos da população, a educação, a consolidação de 

instituições, o investimento e a investigação; a cooperação internacional deve 

enfrentar o duplo desafio de impulsionar o desenvolvimento e defender o meio 

ambiente (CEPAL, 1991).  

                                                           
30

 Título original: “Nuestra própria agenda”.  
31

 Título original: “El desarrollo sustentable: transformacion productiva, equidade y médio 
ambiente” (CEPAL, 1991).  
32

 Título original: “Transformación productiva con equidade: la tarea prioritária de América Latina y 
el Caribe” (CEPAL, 1990).  
33

 Citação original: “incorporar la variable ambiental al processo de desarrollo; vale decir, al 
processo de transformación productiva com equidade (CEPAL, 1991, p. 9).  
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 Demostrando o alinhamento de ideias sobre a relação desenvolvimento e 

meio ambiente, a CEPAL em conjunto com outras agências e programas das 

Nações Unidas34 a CEPAL prepara um balanço regional desde a Conferência Rio-

92 a Conferência Rio+20, denominado “A sustentabilidade do desenvolvimento a 

20 anos da Cúpula da Terra: avanços, brechas e orientações estratégicas para a 

América Latina e o Caribe”, no qual se evidenciam os avanços e brechas e se 

propõe algumas diretrizes para um desenvolvimento mais sustentável. 

 A CEPAL também assumiu os compromissos dos “Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio” (2000) e posteriormente da “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” (2015) esta última considerada uma oportunidade 

para a região da América Latina e Caribe, uma vez que se trata de uma agenda 

transformadora, que coloca a igualdade e a dignidade das pessoas como 

questões centrais, propondo que a região da América Latina e Caribe transforme 

o seu estilo de desenvolvimento, respeitando o meio ambiente. A Entidade 

reconhece que a adoção dessas premissas é um compromisso universal e/ou 

uma aliança mundial assumida tanto pelos países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. Segundo a CEPAL, os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 

 

[...] representam um avanço sensível na construção de uma 
agenda universal, baseada no princípio de responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas para os países, na qual todos têm 
objetivos e metas a cumprir, de modo que não se trata, 
diferentemente do que ocorreu nos Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), de uma agenda prescritiva, dirigida 
fundamentalmente aos países de menor desenvolvimento em uma 
lógica de alcançar níveis mínimos. Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável propõe que sejam, e em boa 

                                                           
34

 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Programa das Nações Unidas para 
os Assentamentos Humanos (ONU-Hábitat), Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), Entidade das Nações Unidas para a Igualdade entre os Gêneros y 
o Empoderamento das Mulheres (ONU-Mulheres), Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), Oficina do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH), Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS (ONUSIDA), Centro Das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Regional (UNCRD), Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), Organização Pan-americana da Saúde (OPS), Oficina das Nações Unidas de Serviços 
para Projetos (ONUPS), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial do 
Turismo (OMT), Conferência das Nações Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento (UNCTAD), 
Programa da ONU-Agua para a Promoção e a Comunicação no marco do Decênio e Mecanismo 
Mundial da Convenção das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação. 
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medida se tem alcançado, uma agenda transformadora, com 
objetivos que representam uma aspiração dos países e com o 
ânimo de inspirar sua implementação em cada um deles (CEPAL, 
2016, p. 156).35  

 

 Durante o trigésimo sexto período de sessões da CEPAL, realizada na 

Cidade do México, em 2006, os Estados aprovaram a criação do Fórum dos 

Países da América Latina e Caribe sobre o Desenvolvimento. Por meio deste, 

acompanhar-se-á a implementação da Agenda 2030 e seus Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda de Ação de Adis Abeba sobre o 

Financiamento para o Desenvolvimento36.  

 A ONU tem papel de destaque na configuração da categoria 

desenvolvimento sustentável, constituído das dimensões 

econômica/social/ambiental, devido à propagação de suas proposições no 

conjunto de seus programas, fundos e agências especializadas, como é o caso da 

CEPAL. Isso é evidente quando Alícia Bárcena Ibarra, atual secretária executiva 

da CEPAL, esclarece qual a concepção de desenvolvimento da Entidade a partir 

dos anos 2000: 

 

Nossa preocupação de fundo aponta para a harmonia entre a 
sustentabilidade econômica, social e ambiental em uma mirada 
estratégica do desenvolvimento, que tem a igualdade como 
horizonte, a mudança estrutural como caminho e a política como 
instrumento (BÁRCENA, 2015, p. 70). 37  

 

                                                           
35

 Citação original: [...] representan un avance sensible em la construcción de una agenda 
universal, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para todos los 
países, en la que todos tienen objetivos y metas que cumplir, de modo que no se trata, a diferencia 
de lo que en su momento constituyeron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de una agenda 
prescriptiva, dirigida fundamentalmente a los países de menor desarrollo y en una lógica de 
alcanzar niveles mínimos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propone que sean, y en 
buena medida se ha logrado, una agenda transformadora, con objetivos que representan una 
aspiración de los países y con el ánimo de inspirar su implementación en cada uno de ellos 
(CEPAL, 2016, p. 156).  
36

 Agenda de Ação de Adis Abeba sobre o Financiamento para o Desenvolvimento é o resultado 
da Terceira Conferência Internacional de Financiamento, promovida pela ONU e realizada em Adis 
Abeba, na Etiópia, em 2015. Trata-se de um compromisso para forjar uma parceria global 
fortalecida com a finalidade de promover prosperidade econômica universal e inclusiva e melhorar 
o bem-estar das pessoas e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. 
37

 Citação original: Nuestra preocupación de fondo apuntaba a armonizar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental en una mirada estratégica de desarrollo, que tiene la igualdad como 
horizonte, el cambio estructural como camino y la política como instrumento (BÁRCENA, 2015, p. 
70) 
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 Antes de prosseguirmos é preciso apontar para a impossibilidade da 

conciliação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Diante da 

crise que o capitalismo está passando, seja uma crise de acumulação, de 

hegemonia ou estrutural e terminal, o desenvolvimento econômico exige uma 

constante redução do valor das mercadorias para sua acumulação, exigindo em 

proporção ainda maior da apropriação dos recursos naturais, o que ocasiona os 

problemas ambientais. Desse modo, “sob as condições do controle 

sociometabólico do capital, neste estágio presente de desenvolvimento, todo 

potencial produtivo é também simultaneamente potencial destrutivo ameaçador” 

(MÉZSÁROS, 2017, p. 235). Como então podemos falar sobre a sustentabilidade 

dentro de um sistema que na ânsia de acumular, de produzir tendo em vista o 

valor de troca esgota os recursos naturais? Seria o desenvolvimento sustentável 

uma teoria insustentável? 

 Certamente a busca de alternativas para essas indagações não são 

encontradas nas discussões referente ao desenvolvimento sustentável no âmbito 

das agências internacionais, pois estas apresentam apenas a aparência do 

fenômeno ao questionar somente os momentos de produção, circulação e 

consumo dos bens e serviços a partir dos limites naturais da biosfera, ocultando a 

essência da questão que reside nas características do próprio modelo de 

sociabilidade capitalista (BATISTA, 2013).  

 Segundo Batista (2014) a Teoria da Sustentabilidade cumpre a função 

ideológica de humanizar a sociabilidade capitalista, pois de forma contraditória, de 

um lado precisa garantir a reprodução e a expansão do capitalismo e de outro 

lado amenizar as tensões causadas pelo seu avanço. Em suas palavras:  

 

A teoria da sustentabilidade representa a teoria ou modelo 
organizacional que marca o século XXI, como uma nova tentativa 
de reestruturação produtiva do capital em busca de novas fontes 
de acumulação para garantir sua conservação traduzindo-se como 
mais uma das formas de ideologia capitalista, na qual o 
gerenciamento das contradições do capital e o apaziguamento da 
luta de classes se fazem necessários para a reformulação e 
extensão dos limites da base material-orgânica que suporta a 
reprodução deste modo de sociabilidade (BATISTA, 2014, p. 16).  
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 Para Batista (2013) as pesquisas realizadas na área do conhecimento da 

sustentabilidade, além de politicamente corretas são estratégicas, pois contribuem 

para a produção de uma espécie de “subjetividade social pró-verde” que mantêm 

o “capitalismo verde” na pauta social disfarçada de crítica.  

 Não se trata de negar a importância de repensar a relação entre o homem 

e a natureza, mas da necessidade de se formular uma crítica de caráter 

fundamental que questione o fundamento da lógica de acumulação e reprodução 

capitalista baseada na propriedade privada dos meios de produção e na 

concentração de riqueza a partir da exploração do trabalho (BATISTA, 2013). Na 

mesma perspectiva afirma Mészáros:  

 

Com certeza, somente podemos falar do potencial positivo de 
produtividade, e não de sua realidade existe, como afirmam 
frequentemente – com intenções boas e inocentes, mas com 
ilusões sem limites – os antiquados reformistas voltados 
unicamente a essa questão que afirmam, em sua ilusão, que 
poderíamos fazê-lo “agora mesmo”, com as forças produtivas que 
temos hoje à nossa disposição, se realmente nós decidíssemos a 
isso. Infelizmente, porém essa concepção ignora completamente o 
modo como nosso sistema produtivo se articula na atualidade, 
exigindo uma rearticulação radical no futuro. Pois a produtividade 
aliada ao crescimento capitalista, na forma da realidade ora 
dominante de produção destrutiva, é um adversário dos mais 
ameaçadores. Para transformar a potencialidade positiva de 
desenvolvimento produtivo em uma tão necessária realidade, seja 
capaz de retificar muitas das desigualdades e injustiças gritantes 
de nossa sociedade existente, seria preciso adotar os princípios 
reguladores de uma ordem social qualitativamente diferente. Em 
outras palavras, o potencial de produtividade da humanidade, ora 
destrutivamente negado, teria de ser liberado de seu invólucro 
capitalista para se tornar força produtiva socialmente viável 
(MÉSZÁROS, 2007, p. 249, grifos nos originais).  

 
   

 A CEPAL, assim como outras agências internacionais, trabalha como 

produtora ideológica do capital, fazendo a defesa de uma concepção de 

desenvolvimento sustentável que na prática não se sustenta em longo prazo. É 

possível verificar, nos documentos estudados, que a concepção de 

desenvolvimento congrega diversos elementos. “No horizonte estratégico de 

longo prazo, igualdade, crescimento econômico e sustentabilidade ambiental 
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devem seguir de mãos dadas, apoiando-se mutuamente e reforçando-se numa 

dialética virtuosa” (CEPAL, 2010a, p. 12).  

 

2.2 Igualdade: o princípio que promove a participação dos atores e atrizes 

no modelo de desenvolvimento sustentável 

 

 Na perspectiva cepalina a igualdade compreende duas dimensões 

complementares e em constante tensão. A primeira é a igualdade de direitos, 

independente das origens, condições de gênero, nacionalidade, idade, território e 

etnia. Está ligada à cidadania como conjunto de direitos e obrigações dos 

indivíduos na comunidade política da qual são partícipes, é regida pela existência 

de marcos institucionais e por normativas que proporcionam garantias cidadãs e 

um espaço público no qual são exercidos os direitos e as obrigações. Surge da 

debilidade da igualdade cidadã/política, principalmente por não remediar as 

desigualdades de recursos materiais e simbólicos. Postula-se o princípio da 

igualdade real/substantiva nas diversas esferas da vida social em que se afirmam 

os direitos universais.  Enquanto a primeira dimensão se remete a questão de 

direitos e ao papel do judiciário para garanti-los, a segunda diz respeito à justiça 

social e a uma estrutura socioeconômica que a promova (CEPAL, 2010a).  .   

 Os documentos trabalham com a ideia de uma agenda para a igualdade, 

na qual o desenvolvimento seja reflexo da vontade e da participação dos atores, 

cujo principal pilar é um conjunto de políticas de longo prazo aplicadas no âmbito 

produtivo, laboral, territorial e social. Isto porque a igualdade promove um sentido 

de pertencimento que motiva os agentes a contribuir para o bem comum e para o 

progresso econômico, o que proporciona ao mesmo tempo direitos mais efetivos 

e maior proteção individual. Participam desse processo uma ampla gama de 

atores, incluindo o Estado e o mercado (CEPAL, 2010a; CEPAL, 2012; CEPAL, 

2014a). 

 A CEPAL justifica a agenda para a igualdade por diferentes motivos. 

Primeiro, pelo fato da igualdade de direitos, oportunidades e bem-estar promover 

maior sentido de pertencimento à sociedade, promovendo maior coesão social. 

Sendo que esta última é essencial para enfrentar como comunidade e país os 

desafios de um mundo cada vez mais competitivo e complexo (CEPAL, 2010a). 
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 Segundo, uma sociedade mais integrada é condição para uma sociedade 

mais produtiva. A competitividade autêntica, baseada em maiores capacidades 

humanas, com melhor inserção produtiva no conjunto da sociedade, rende 

maiores receitas em termos de crescimento em longo prazo. Por exemplo, difundir 

de maneira mais igualitária oportunidades educacionais e acesso ao emprego 

formal, tem como resultado uma força de trabalho com maiores capacidades que 

podem ser direcionadas em prol do avanço em matéria de competitividade e de 

recursos fiscais para o investimento produtivo e a proteção social (CEPAL, 

2010a). 

 Terceiro, a igualdade de direitos proporciona maior igualdade em termos de 

voz e visibilidade políticas. Isto significa dizer que a integração ao trabalho, à 

educação de qualidade, à informação e ao conhecimento e às redes de proteção 

e interação sociais, capacita os cidadãos para participarem de instituições 

políticas e sindicais, no diálogo público, no voto informado, no uso do 

conhecimento com a finalidade de exercer seus direitos no acesso a associações 

civis e no intercâmbio cultural. Afinal, ter voz e representatividade nas instâncias 

de deliberação permite aos indivíduos secularmente excluídos participarem das 

decisões (CEPAL, 2010a). 

 Quarto, o impacto da crise na pobreza, no bem-estar e na inclusão social é 

profundo e duradouro, acentuando cada vez mais as desigualdades. A igualdade 

é a referência normativa que orienta ações públicas que buscam reduzir a 

vulnerabilidade e transformar o crescimento econômico em via de acesso ao bem-

estar (CEPAL, 2010a). 

 A proposta é encontrar a sinergia entre a igualdade social e o dinamismo 

econômico. É preciso ter uma visão estratégica de longo prazo, levando em 

consideração a necessidade de aliar igualdade, crescimento econômico e 

sustentabilidade ambiental, elementos que formam uma dialética virtuosa. A 

máxima é igualar para crescer e crescer para igualar. Igualar significa crescer 

com menos heterogeneidade estrutural e mais desenvolvimento produtivo, tarefas 

alcançadas por meio da potencialização das capacidades humanas e da 

mobilização das energias do Estado (CEPAL, 2010a). Este último considerado em 

sua dimensão promotora, redistributiva, regulatória e fiscalizadora dos direitos, 
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configurando-se, portanto como o principal avalista e promotor da igualdade 

(CEPAL, 2012).  

 Na concepção cepalina é essencial fortalecer o papel do Estado, já que o 

mesmo é um agente promotor da igualdade, esta por sua vez, considerada um 

valor subjacente e um horizonte que orienta a mudança estrutural (CEPAL, 2012). 

 

Quando a mudança estrutural resulta em redução das brechas de 
produtividade, diversificação da estrutura produtiva e incremento 
agregado da produtividade, o mundo do trabalho se beneficia em 
termos de igualdade porque se reduzem as brechas salariais; se 
amplia o alcance da proteção social via contribuições a distintos 
setores da sociedade já que o emprego de qualidade se torna 
muito mais estendido; melhora a fiscalidade graças a um 
crescimento mais sustentado e dinâmico, o que permite reforçar a 
ação redistributiva do Estado, e se estende o acesso a serviços 
diversos por efeito do melhoramento da infraestrutura. Além disso, 
uma economia mais integrada em torno a uma matriz produtiva 
com maior diversificação e intensidade de conhecimento implica, 
também, uma sociedade na qual é politicamente mais viável 
estabelecer pactos entre atores diversos para tornar mais 
igualitária a apropriação da riqueza que se deriva dos saltos em 
produtividade. Finalmente, na medida em que o emprego se 
formaliza e se torna mais produtivo, facilita diálogos entre os 
atores do mundo laboral, o que constitui um suporte institucional 
básico para avançar na plena titularidade de direitos sociais 
(CEPAL, 2012, p. 10-11).  

 
 Para a CEPAL, a dinâmica em prol da igualdade, vinculada à mudança 

estrutural requer um mercado que ofereça uma demanda igualmente ativa aos 

trabalhadores qualificados. Assim, estes últimos poderão captar maior parte dos 

ganhos de produtividade, sob a forma de maiores salários. O processo descrito 

somente pode ocorrer mediante ações simultâneas em três frentes: políticas 

industriais para a mudança estrutural, políticas macroeconômicas para o 

crescimento e o emprego e sistemas de proteção social baseado em direitos 

(CEPAL, 2012).  

 Além disso, a mudança estrutural deve propor outro mecanismo em favor 

da igualdade que é a apropriação por parte do Estado dos ganhos da 

produtividade por meio da tributação, que posteriormente poderá reforçar o 

financiamento de políticas sociais em benefício dos setores que apresentam 

dificuldade ou requerem mais tempo para se inserir nos empregos de qualidade 

mais bem remunerados (CEPAL, 2012).  
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 A recomendação cepalina é reverter os círculos viciosos que operam em 

detrimento da sustentabilidade e convertê-los em círculos virtuosos da 

sustentabilidade do desenvolvimento. O círculo vicioso resulta da baixa expansão 

do produto que se traduz em lento crescimento do emprego, com estagnação ou 

redução da produtividade, enquanto a queda do investimento aprofunda as 

diferenças tecnológicas e de renda frente aos outros países. Já um círculo 

virtuoso é compatível com o objetivo de alcançar níveis crescentes de igualdade, 

neste padrão a eficiência dinâmica tem como resultado altas taxas de crescimento 

e a redução da brecha tecnológica, bem como o aumento do número de 

empregos de qualidade na economia (2012).  

 O círculo virtuoso para o desenvolvimento requer um pacto social, este 

concebido como um 

 
instrumento político para colocar em andamento, em um contexto 
democrático, as políticas e reformas institucionais que os países 
da América Latina precisam para responder a atual encruzilhada 
do desenvolvimento social, um instrumento para ampliar o 
horizonte de ação política e de políticas. Como se discute neste 
documento, o dito horizonte tem a igualdade como centro, a 
mudança estrutural com inovação e a sustentabilidade ambiental 
como pilares que devem convergir para a promoção da igualdade. 
Mais ainda, o pacto social é de especial importância em uma 
encruzilhada como a que se aproxima, onde a desaceleração do 
crescimento poderá exigir decisões ousadas no âmbito das 
políticas fiscais, de investimentos e de proteção social (CEPAL, 
2014b, 311)38.    

 

 O conceito de pacto social está associado à Estado. Criticam-se os 

preceitos do Consenso de Washington sobre a “reforma e modernização dos 

Estados”, para estabelecer limites sobre sua atuação na esfera econômica e 

social. Duas medidas principais foram impulsionadas na região, algumas voltadas 

à promoção da estabilidade mediante a aplicação de políticas públicas ditadas 

                                                           
38

 Citação original: Un pacto social es un instrumento político para poner en marcha, en un 
contexto democrático, las políticas y reformasinstitucionales que los países de América Latina y el 
Caribe requieren para responder a la actual encrucijada del desarrollo. Constituye, mediante el 
diálogo social, un instrumento para ampliar el horizonte de acción política y de políticas. Como se 
plantea en este documento, dicho horizonte tiene la igualdad como valor último y el cambio 
estructural con innovación y sostenibilidad ambiental como pilares que deben converger en la 
promoción de la igualdad. Más aún, el pacto social resulta de especial importancia en una 
encrucijada como la que se avizora, donde la desaceleración del crecimiento podrá requerir 
decisiones de política audaces en materia fiscal, en inversión y em protección social (CEPAL, 
2014, p. 311). 
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pelo mercado e outras direcionadas à redução do Estado e sua intervenção na 

economia. A globalização dos mercados difundiu uma imagem única e parcial do 

progresso, que atualmente vem sendo questionada diante da profunda 

instabilidade que a crise e a incerteza em relação ao futuro e a exacerbação da 

vulnerabilidade social trouxeram à tona. A tríade mercado, Estado e sociedade, foi 

incapaz de responder aos desafios globais atuais e futuros. Logo, o desafio 

consiste em posicionar o Estado no lugar que lhe cabe diante do futuro (CEPAL, 

2010a).  

 Para avançar na direção de uma nova articulação entre Estado e 

sociedade é preciso restituir a centralidade de três valores. O primeiro se refere à 

criação e a disponibilização por parte do Estado de bens públicos que beneficiem 

a sociedade, como a educação, a ciência e a tecnologia, estes bens exigem 

investimento cujos resultados podem se materializar somente em longo prazo. 

Além disso, os Estados devem ser capazes de participar com responsabilidade na 

concertação internacional, a fim de prover bens públicos globais como a 

estabilidade financeira, o controle de pandemias e a segurança climática (CEPAL, 

2010a). 

 Segundo, é preciso ter uma visão estratégica concertada. O futuro da 

sociedade se constrói ao longo do tempo, nesse sentido é necessário educar, 

investir em coesão social, inovar, construir consensos e instituições sólidas e 

estáveis para então prosperar. Diante destes desafios, o Estado precisa ser capaz 

de prover uma gestão estratégica com uma visão de longo prazo, intervir no 

desenho das estratégias de desenvolvimento, negociar e construir consensos 

nacionais e estratégicos que sejam ao mesmo tempo meio e fim, para tanto deve 

haver uma melhoria de competências regulatórias (CEPAL, 2010a). 

 Terceiro, é preciso enfatizar a figura dos cidadãos. Estes têm os mesmos 

direitos e os mesmos deveres e o voto não depende da capacidade de consumo. 

A democracia depende das decisões tomadas pelos cidadãos sobre quais bens 

públicos devem ser garantidos para toda a população. A vontade cidadã se 

expressa por meio de instituições democráticas e deve ser forjada e preservada 

como bem comum pelas entidades do Estado (CEPAL, 2010a).  

 No entanto, as proposições cepalinas defendem a tese de que postular 

maior protagonismo do Estado não significa negar as funções do mercado. O 
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mercado por si só não produz igualdade e bens públicos ou tem preocupações 

em longo prazo, mas os mecanismos de mercado ou parcerias público privadas 

são úteis para a alocação de recursos e disponibilização de serviços. A questão é 

“perfilar a postura correta do Estado, dotando-o de ferramentas suficientes para- 

em equilíbrio com o mercado e o cidadão- afirmar seu papel exato, buscando 

alcançar o equilíbrio ótimo desta trilogia na dinâmica do desenvolvimento” 

(CEPAL, 2010a, p. 217-218). 

 Os desafios em matéria de políticas de Estado em prol da dinamização do 

crescimento, promoção da produtividade, fomento de uma maior articulação 

territorial, favorecimento de melhores condições de emprego e instituições de 

trabalho e fornecimento de bens públicos e proteção social com vocação 

universalista redistributiva, exigem trabalho técnico e a construção de pactos 

sociais e de financiamento para o desenvolvimento (CEPAL, 2010a). 

 Desse modo, para avançar em direção à nova equação entre Estado, 

sociedade e mercado há a necessidade de construir pactos sociais. A CEPAL, 

assim define o conceito: 

 
Os pactos sociais consistem de acordos explícitos entre atores 
sociais e políticos sobre uma determinada ordem social geral ou 
específica. Por serem explícitos, diferem dos arranjos de 
acomodação mútua de vários tipos construídos ao longo do tempo 
entre diversos setores, sem o envolvimento de qualquer estrutura 
institucional ou fórum participativo. Neste sentido, diferem também 
do que na América Latina se chamou de “Estado de 
compromisso”, que correspondia a uma pauta de arranjos 
instáveis entre os distintos setores: classe média; classe operária 
organizada; e classe alta (burguesia e oligarquia) (CEPAL, 2010a, 
p. 237). 

 
 

 Os três elementos fundamentais dos pactos sociais são: conteúdo (sobre o 

que tratam), atores (entre quais partes são celebrados) e modalidades (como são 

alcançados). Quanto ao conteúdo, os pactos se diferenciam segundo seu caráter 

histórico. Podem ser criativos (quando estabelecem uma nova ordem social geral 

ou dentro de um determinado setor), operacionais/instrumentais ou acordos 

cidadãos institucionais que se renovam ou modificam no terreno eleitoral. Os 

atores variam segundo o conteúdo e a capacidade de negociação. Em casos de 

pactos sobre a ordem socioeconômica, os principais atores têm sido as classes 
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sociais representadas por suas organizações e mediadas pelo Estado. Em pactos 

sobre a ordem política, os atores são os partidos e os parlamentos. Quanto às 

modalidades, podem ser colocados em prática por meio de assembleias 

constituintes, conselhos econômicos e sociais ou leis (CEPAL, 2010a). Em 

síntese a CEPAL ressalta a 

 

necessidade de um forte papel do Estado e a importância da 
política, num contexto de revitalização e recriação da democracia 
em tempos de globalização. Nesta visão, o Estado é o principal 
ator na conciliação de políticas de estabilidade e crescimento 
econômico, de desenvolvimento produtivo com convergência, 
harmonização territorial, promoção de emprego de qualidade e 
maior igualdade social. Assinala-se, também, que uma 
democracia contínua, de melhor qualidade e mais duradoura se 
traduz em um Estado melhor, já que o resultado é um sistema de 
prestação de contas e de transparência mais eficiente que evita o 
burocratismo e a corrupção, assim como um Estado que regula e 
apoia o mercado. Da mesma maneira, destaca-se a política como 
o espaço privilegiado no qual governos e cidadãos possam 
construir os vínculos que tanto fazem falta, com um horizonte de 
coesão, bem como os pactos necessários para se traçar, de forma 
democrática, uma agenda centrada em direitos para todos; um 
Estado eficiente e com vocação igualitária; uma democracia de 
qualidade, com vocação inclusiva (CEPAL, 2010a, p. 247).  

 

 A CEPAL enfatiza a importância do pacto fiscal, por ser o mecanismo que 

torna financeiramente viáveis os demais pactos. São funções da política fiscal: 

assegurar a estabilização macroeconômica anticíclica, apoiar o crescimento e 

contribuir para a redistribuição da renda disponível. Desse modo, o pacto fiscal é 

um dos elementos para construir uma institucionalidade estatal robusta e com 

maior capacidade de influenciar a transformação das estruturas sociais e 

produtivas da sociedade (CEPAL, 2014a).  

 Os pactos sociais são recomendados para diferentes áreas. Na área 

industrial, o aumento da produtividade, a absorção do progresso técnico e a 

diversificação produtiva requerem aumento no investimento. Este último, por sua 

vez, deve ser dirigido a setores e atividades que promovam a igualdade a médio e 

a longo prazo, com trajetórias mais dinâmicas e sustentáveis. Dada a amplitude 

dessa tarefa, fazem-se necessários os pactos de amplo alcance em busca do 

objetivo de transformar a matriz produtiva. O sistema financeiro deve potencializar 

a geração de poupança e a canalizá-la para o investimento e a inovação 
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tecnológica; facilitar o acesso ao financiamento dos diversos agentes produtivos, 

como as famílias e preferencialmente as pequenas e médias empresas (CEPAL, 

2014a).  

 Por sua vez, o pacto para a igualdade no mundo do trabalho deve vincular 

a transformação da estrutura com avanços no mundo do trabalho, ou seja, apoiar 

a redução das brechas de produtividade, de renda laboral, e de qualidade do 

emprego, ao mesmo tempo equilibrar a distribuição por gênero do trabalho 

remunerado e não remunerado (CEPAL, 2014a). 

 Ao pacto para o maior bem-estar social e melhores serviços públicos, em 

se requer que o Estado assuma o papel condutor na construção de redes de 

proteção social com vocação universal e na redução das brechas na cobertura 

destas redes, inclui-se a importância de atentar para a transversalização de 

gênero nas políticas públicas e no mundo do trabalho e os desafios associados 

aos povos indígenas (CEPAL, 2014a). 

 O pacto para a sustentabilidade ambiental envolve tanto o âmbito nacional 

e internacional, necessitando forte envolvimento da sociedade civil em ambas as 

escalas. Para a região da América Latina e Caribe, é primordial conjugar os 

desafios da sustentabilidade ambiental com a mudança estrutural que eleve a 

produtividade e ao mesmo tempo feche as brechas entre os grupos para assim 

avançar em termos de igualdade (CEPAL, 2014a).  

 Em síntese, na concepção cepalina a igualdade é  

   

[...] uma condição da cidadania, de caráter normativo no campo 
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 
ambientais. Requer uma ordem democrática deliberativa, com a 
plena participação e voz dos mais diversos atores, e do papel 
central do Estado como avalista destes direitos, com suas 
conseguintes tarefas em matéria de promoção, redistribuição, 
regulação e fiscalização. Para avançar nesta direção são 
fundamentais os pactos sociais, pois precisamente conjugam a 
igualdade em termos de deliberação ampliada, de redistribuição 
dos frutos do crescimento e de acesso a distintos elos da inclusão 
social que constituem a plena titularidade de direitos (CEPAL, 
2012, p.5).  
 

  

 É preciso questionar quais são as possibilidades e os limites da noção de 

igualdade preconizada pela CEPAL, entendida como para tanto nos valemos da 
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discussão feita por Tonet (2017). Segundo o autor, o conceito de igualdade está 

intrinsicamente associado ao conceito de cidadania, compreendida como a luta 

pelo alargamento dos direitos dos indivíduos perfazendo também o cumprimento 

de deveres, sendo que o Estado é o responsável por garantir a efetividade desse 

processo. O professor nos faz um alerta de que em tempos velozes, não se busca 

a origem dos conceitos, dissociando-os da sua configuração histórica, o que pode 

esconder armadilhas como é o caso do termo cidadania.  

 A ideia de que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos” já estava expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

da Revolução Francesa (1789). Embora não se falasse do conceito de cidadania 

propriamente dito, para que os direitos fossem efetivados, os homens se 

organizaram em sociedade e instituíram uma autoridade capaz de garanti-los. O 

pressuposto da igualdade natural era um instrumento na luta contra a 

desigualdade que fundamentava a ordem social feudal, nesse sentido os homens 

eram sujeitos de direitos e deveres. No entanto, o direito mais importante é o 

direito a propriedade, por isso somente aqueles que a detivessem por meio de 

seu trabalho podiam ser considerados cidadãos, excluindo então as mulheres e 

as crianças. Assim, de modo delimitado, a cidadania poderia conviver com um 

Estado absolutista (TONET, 2017). 

 Com a ascensão do Estado democrático, por meio de suas lutas, os 

trabalhadores passaram a ser reconhecidos como protagonistas sociais e a 

propriedade deixa de ser o critério direto da cidadania, passando a ser apenas a 

capacidade do uso da razão. É importante destacar que a propriedade continua a 

se constituir como critério indireto da cidadania, pois o acesso efetivo aos direitos 

repousa na divisão social do trabalho. A cidadania se liga inextricavelmente ao 

Estado democrático, que por sua vez supõe o Estado de direito, partidos políticos, 

representação, divisão de poderes, eleições, entre outros elementos (TONET, 

2017). 

 Em síntese: 

 

Ser cidadão é ser membro de uma comunidade jurídica e 
politicamente organizada, que tem como fiador o Estado e no 
interior da qual o indivíduo passa a ter determinados direitos e 
deveres. A esfera política é o lugar a partir do qual se olha a 
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totalidade social e é a atividade política que constitui propriamente 
a sociedade como a sociedade (TONET, 2017, p. 3).      

 
 Para Tonet, a crítica da cidadania não consiste em apontar os seus 

defeitos e insuficiências, mas em fazer a crítica do solo social que lhe dá origem. 

A cidadania moderna é inseparável da entificação da sociabilidade capitalista, que 

tem como princípio a compra e a venda de força de trabalho. Esta, por sua vez, 

origina a propriedade privada, o capital, a concorrência, o valor de troca, a 

mercadoria, a mais-valia, o trabalho assalariado, a divisão social do trabalho, as 

classes sociais, a exploração, a dominação, a alienação e o instrumento 

fundamental da reprodução que é o Estado. A questão é que todas essas 

relações de produção geram a desigualdade social. Um contrato de compra e 

venda de trabalho pressupõe que os contratantes sejam pessoas livres, iguais e 

proprietárias. No entanto, a desigualdade reside no fato de que o trabalhador 

dispõe somente da força de trabalho e o capitalista é o detentor dos meios de 

produção (TONET, 2017). 

 Karl Marx, no texto “Sobre a Questão Judaica” (1843), tece algumas 

críticas dirigidas a dois textos de Bruno Bauer. O diálogo entre os autores é 

movido pela problemática da luta dos judeus por direitos políticos, inclusive o 

direito por praticar a sua religião. Para Bauer, se os judeus da Alemanha 

desejassem realmente se emancipar politicamente seria preciso renunciar ao 

judaísmo. Marx, em contrapartida, argumenta que nos casos em que a 

emancipação política ocorreu plenamente, a religião permaneceu presente. 

(MARX, 2017). 

 Dessa forma, os judeus não precisam se emancipar do judaísmo para 

alcançar a emancipação política. Esta última, no entanto, como assevera o autor, 

não liberta o indivíduo de sua religião e dos problemas da sua vida particular. Nas 

suas palavras, com o Estado político “o homem não se libertou da religião; 

recebeu a liberdade religiosa. Não ficou liberto da propriedade; recebeu a 

liberdade da propriedade. Não foi liberto do egoísmo do comércio; recebeu a 

liberdade para se empenhar no comércio” (MARX, 2017, p. 29).  

 Por mais que Marx tenha feito a defesa da emancipação política dos 

judeus, alerta para a suas limitações, pois esta é a forma mais elevada de 

emancipação que a sociedade burguesa pode proporcionar. O autor do Manifesto 
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do Partido Comunista, defende a superação dos limites e contradições do 

capitalismo, o que possibilitaria a emancipação humana. A esse respeito se 

expressa da seguinte forma: 

 

A emancipaçãp humana só será plena quando o homem 
real e individual tiver em si o cidadão abstracto; quando 
como homem individual tiver em si o cidadão abstracto; 
quando como homem individual, na sua vida empírica, no 
trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tornado um 
ser genérico, e quando tiver reconhecido e organizado as 
suas próprias forças (forces propers) como forças sociais, 
de maneira a nunca mais separar de si esta força social 
como força política (MARX, 2017, p. 30, grifo nos originais).  

 

 Desse modo, a superação da emancipação política requer a superação da 

propriedade privada, do Estado e da cidadania. É importante frisar que ao tecer 

críticas a esses elementos, não se nega os avanços em relação a outras formas 

de sociabilidade, mas aponta-se para a superação das condições históricas que 

as fundam. Em outras palavras, criticam-se os limites da emancipação política e 

todas as alienações dela decorrentes para assinalar a necessidade de sua 

superação pela emancipação humana. É certo que se comparada com outras 

formas de sociabilidade a cidadania representa um grande avanço (LESSA, 

2007). 

 Os autores referidos anteriormente Tonet (2017), Marx (2017) e Lessa 

(2007) nos ajudam a compreender que a desigualdade é uma questão estrutural 

do sistema capitalista. Organismos internacionais como a CEPAL tratam da 

temática como problemas conjunturais que podem ser corrigidos mediante a 

qualificação dos trabalhadores, a modernização da produção e o fortalecimento 

do Estado enquanto avalista e promotor da igualdade (CEPAL, 2010a; CEPAL, 

2012; CEPAL, 2014a).  

 Mesmo que se utilize de um discurso cada vez mais “humano”, a CEPAL, 

enquanto uma escola de pensamento, frente à crise da hegemonia do 

neoliberalismo, tem como intenção maior a manutenção da sociedade capitalista 

com todas as suas formas de alienação. Não por acaso, sobretudo nos últimos 

anos, temáticas como a sustentabilidade ambiental, a igualdade, a perspectiva de 
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gênero, a educação, entre outras, ganham cada vez mais espaço na agenda do 

desenvolvimento.  

 Desse modo, é necessário ter claro os limites e as possibilidades de 

princípios como a igualdade, para assim se ter sempre em vista a possibilidade de 

transformação radical da sociedade na direção da emancipação humana. Sobre 

isso nos diz sabiamente Sanfelice (2006, p. 35) que o “limite é ainda dado pela 

lógica que inclui para continuar a exclusão pela exploração entre os sujeitos 

proprietários do capital e dos meios de produção e aqueles que vendem sua força 

de trabalho”. 

 Os documentos abordam também a questão da igualdade de gênero. Isto 

porque na agenda da igualdade deve se incluir também a agenda da diferença. 

Sobre o assunto a CEPAL afirma:  

 

Nesse contexto, a agenda da igualdade deve incluir, como complemento, 
a agenda da diferença. Porém, em nenhum caso deve-se fazer da 
diferença um eufemismo da desigualdade, mas sim motivo de avanço 
rumo a maior igualdade entre desiguais. A tarefa de tornar efetiva a 
universalização dos direitos e a igualdade diante da lei obriga a 
considerar as diferenças. Não somente pelas assimetrias em termos de 
acesso à plena titularidade de direitos políticos e sociais, mas também 
porque o reconhecimento da diversidade clama, consequentemente, por 
políticas de ação afirmativa para fazer de todos e todas cidadãos plenos. 
Isto obriga a ampliar o conceito secular dos direitos com vista a uma 
visão mais inclusiva da igualdade, considerando, por exemplo, o recurso 
institucional das discriminações positivas em favor das categorias 
desfavorecidas ou da paridade nas questões de gênero (CEPAL, 2010a, 
p. 42).  

 

 A CEPAL demonstra sua condição de comissão pertencente ao Sistema 

das Nações Unidas no que se refere à incorporação da perspectiva de gênero nas 

suas recomendações de planos, programas e políticas. É no âmbito da ONU que 

há algum tempo se promove eventos que abordam a temática das questões de 

gênero, dos direitos das mulheres, da elaboração de instrumentos legais 

internacionais e do papel delas no desenvolvimento social e econômico dos 

países: I Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher: Conferência 

Internacional do Ano da Mulher, realizada na Cidade México, em 1975; II 

Conferência Mundial do Decênio das Nações para a Mulher: Igualdade 

Desenvolvimento e Paz, realizada em Copenhague, em 1980; III Conferência 

Mundial para Rever e Avaliar os Resultados da Década das Nações Unidas para 
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a Mulher: Equidade, desenvolvimento e Paz, realizada na cidade de Nairóbi, em 

1985; IV Conferência Mundial sobre a Mulher- Ação para Igualdade, o 

Desenvolvimento e a paz, realizada na cidade de Beijing, em 1995.  

A primeira Conferência Mundial, teve como resultado a aprovação do 

“Plano de Ação Mundial (PAA)”, um instrumento internacional destinado a 

promover sistematicamente a integração das mulheres no processo de 

desenvolvimento. Sabendo das diferenças existentes entre regiões se fez 

necessário complementar este instrumento com diretrizes regionais, foi então, que 

a CEPAL elabora e aprova o “Plano de Ação Regional Sobre a Integração da 

Mulher no Desenvolvimento Econômico e Social da América Latina (PAR)”. A 

partir deste documento se estabelece  

 

um fórum governamental permanente que se ocupe deste temas, 
a Conferência Regional sobre a Integração da Mulher no 
Desenvolvimento Econômico e Social da América Latina e Caribe, 
que se reunirá a cada três anos para avaliar os avanços 
alcançados na aplicação do PAR e recomendar vias futuras de 
ação (CEPAL, 1977, p. 13).39 
 

 Cabe à Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, 

enquanto um órgão subsidiário da CEPAL, apresentar recomendações em 

matéria de políticas públicas de igualdade de gênero, realizar avaliações 

periódicas das atividades executadas em função do cumprimento dos acordos 

regionais e internacionais e propor um fórum para o debate sobre a igualdade de 

gênero.  

 É possível perceber um alinhamento das ideias da CEPAL e da ONU 

também no que se refere à tentativa de aliar as temáticas desenvolvimento, meio 

ambiente e mulheres. Nas Estratégias de Nairóbi orientadas para o progresso da 

Mulher, adotadas durante a III Conferência Mundial Sobre Mulher, quatro 

parágrafos tratam do tema meio ambiente, sendo que o parágrafo 227 diz “Se 

devem avaliar as repercussões ambientais que as políticas, programas e projetos 

possam ter sobre a saúde da mulher e suas atividades, incluídas suas fontes de 

                                                           
39

 Citação original: “[...] um foro gubernamental permanente que se ocupe de este tema, la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer em el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe, que se reunirá cada três años para evaluar los avances logrados em la 
aplicación del PAR y recomendar vías futuras de acción” (CEPAL, 1977, p. 13) 
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emprego e renda e devem eliminar os correspondentes efeitos adversos” (ONU, 

1985, p. 54)40.  

 O documento Nosso Futuro Comum/Relatório Brundtland fez menções ao 

papel das mulheres em relação à população e a segurança alimentar e as 

considerou possuidoras de conhecimentos e habilidades que as tornam eficientes 

administradoras do meio ambiente (ONU, 1991).  

 No princípio 20 da “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento”, afirma-se que as mulheres têm um papel vital no 

gerenciamento do meio ambiente e no desenvolvimento. Sua participação plena 

é, portanto, essencial para se alcançar o desenvolvimento sustentável (ONU, 

1992).  

 A “Agenda 21”, no capítulo 24, intitulado “Ação mundial pela mulher, com 

vistas a um de desenvolvimento sustentável e equitativo, propõe aos Governos 

Nacionais”: 

 

(a) Implementar as Estratégias de Nairóbi para o Progresso da 

Mulher, particularmente em relação à participação da mulher no 

manejo nacional dos ecossistemas e no controle da degradação 

ambiental; 

(b) Aumentar a proporção de mulheres nos postos de decisão, 

planejamento, assessoria técnica, manejo e divulgação no campo 

de meio ambiente e desenvolvimento;  

(c) Considerar a possibilidade de desenvolver e divulgar até o ano 

2000 uma estratégia de mudanças necessárias para eliminar os 

obstáculos constitucionais, jurídicos, administrativos, culturais, 

comportamentais, sócias e econômicos à plena participação da 

mulher no desenvolvimento sustentável e na vida pública; 

(d) Estabelecer até 1995 mecanismos nos planos nacional, 

regional e internacional para avaliar a implementação e o impacto 

das políticas e programas de meio ambiente e desenvolvimento 

sobre a mulher, assegurando-lhe que contribua para essas 

políticas e que se beneficie delas; [...] 

                                                           
40

 Citação original: “The environmental impact of policies, programmes and projects on women’s 
health and activities, including their sources of employment and income, should be assessed and 
the negative effects eliminated” (ONU, 1985, p. 54). 
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(f) Formular e implementar políticas governamentais e diretrizes, 

estratégias e planos nacionais claros para conseguir a igualdade 

em todos os aspectos da sociedade, inclusive a promoção da 

alfabetização, do ensino, do treinamento, da nutrição e a saúde da 

mulher, bem como a participação dela em postos-chaves da 

tomada de decisões e no manejo do meio ambiente, em particular 

no que se refere ao acesso aos recursos, facilitando um melhor 

acesso da mulher ao direito de propriedade, bem como aos 

insumos e implementos agrícolas; [...] (CNUMAD, 1995, p. 363-

364).  

 

 No ponto k da “Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência 

Mundial sobre a Mulher” (1995), intitulado “A mulher e o meio ambiente”, diz que a 

mulher tem um papel a desempenhar no desenvolvimento de modalidades de 

consumo, produção e administração dos recursos naturais sustentáveis e 

ecologicamente racionais. Segundo o documento, a deterioração dos recursos 

naturais afasta as mulheres das atividades geradoras de renda, ao mesmo tempo 

em que aumenta o trabalho não remunerado; repercute negativamente sobre sua 

saúde, bem-estar e qualidade de vida. O texto preconiza atenção especial às 

mulheres que vivem nas zonas rurais e que na trabalham no setor agrícola, onde 

o acesso ao treinamento, à terra, aos recursos produtivos, aos créditos, aos 

programas de desenvolvimento e às estruturas cooperativas podem ajudá-las a 

participar do desenvolvimento sustentável.  Afirma-se que as mulheres, por meio 

da gestão dos recursos naturais, dão sustentação à família e à comunidade. 

Atuam como consumidoras, produtoras, educadoras e responsáveis pelo cuidado 

de sua família, desempenhando papel importante na promoção do 

desenvolvimento sustentável. É preciso incluir as mulheres em todos os níveis 

dos processos de formulação de políticas e de tomada de decisões, em matéria 

de gerenciamento, conservação, proteção, recuperação do meio ambiente e dos 

recursos naturais. Caso contrário, o desenvolvimento sustentável continuará 

sendo uma meta difícil de alcançar (ONU, 1995). 

 Dentre os oitos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), está a 

igualdade entre sexos e a valorização da mulher. Dentre os dezessete Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), está a igualdade de gênero (ONU, 2015).  
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 A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

de 2012 ou Rio + 20, influenciou na elaboração, por parte da ONU Mulheres, do 

relatório intitulado “O futuro que as mulheres querem: uma visão do 

desenvolvimento sustentável para todos” (2012), no qual se destaca a igualdade 

de gênero e dos direitos e o empoderamento das mulheres para o 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2012). 

 Os organismos internacionais como a ONU e a CEPAL tem se empenhado 

em incorporar a perspectiva de gênero nos planos, programas e políticas sobre 

meio ambiente e também para incluir a perspectiva ambiental nos planos, 

programas e políticas sobre as mulheres. 

 Cabe destacar que entre as áreas de trabalho da CEPAL se inclui os 

“Assuntos de Gênero”, que objetiva incorporar a perspectiva de gênero no âmbito 

do desenvolvimento regional da América Latina e Caribe. Além disso, em seu 

repositório digital é possível encontrar centenas de publicações relacionadas à 

temática, que pode ser vislumbrado pelo (a) leitor (a) no Apêndice 3 dessa 

dissertação.  

 Como dito anteriormente a ONU, até o momento, promoveu a nível mundial 

quatro conferências sobre as mulheres, sendo que a primeira determinou que se 

elaborassem diretrizes regionais. A partir disso a CEPAL cria um fórum 

governamental permanente responsável pelo tema, a Conferência Regional sobre 

a Integração da Mulher no Desenvolvimento Econômico e Social da América 

Latina e Caribe. Até o momento foram realizadas no âmbito da CEPAL treze 

conferências, corroborando para a consolidação do que se denomina “Agenda 

Regional de Gênero”. Segundo a Comissão, cada uma delas reconhece o valor 

político e programático das anteriores, somando linguagens, enfoques e 

problemáticas emergentes não consideradas anteriormente. Embora se obtenha 

uma pluralidade de trabalhos que implicam compromissos de diferente natureza, 

existe uma certa unidade conceitual que se reflete nos acordos governamentais 

que compõem a Agenda Regional de Gênero.  

 

Os acordos podem ser agrupados em três categorias: i) enfoques 
de política pública, que marcam a visão sobre os diversos 
problemas enfrentados pelas mulheres para alcançar sua 
autonomia e exercer seus direitos, assim como a perspectiva das 
propostas de políticas; ii) eixos de implementação, que refletem as 
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medidas vinculadas a políticas públicas que podem contribuir para 
acelerar as mudanças para a igualdade de gênero; iii) temáticas 
nas quais se concentram os acordos e que refletem as 
problemáticas que se quer abordar, com seus desafios vinculados 
aos diagnósticos e as barreiras a serem superadas (CEPAL, 
2016b, p. 11) 
 

  

 Entre os enfoques de politica pública estão: a igualdade de gênero; direitos 

humanos das mulheres; interseccionalidade e interculturalidade; democracia e 

laicidade; desenvolvimento sustentável e inclusivo. O primeiro enfoque 

corresponde à ideia da necessidade de conceber a igualdade de gênero como um 

eixo central que deve estar presente em todos os planos, programas e políticas 

do Estado, configurando-se num fator essencial para consolidar a democracia 

paritária e avançar rumo a um modelo de desenvolvimento mais participativo e 

inclusivo (temas da XI e da XII Conferência Regional sobre a Mulher da América 

Latina e Caribe) (CEPAL, 2016b). 

 O segundo enfoque (direitos humanos das mulheres) diz respeito ao 

reconhecimento do caráter universal, indivisível, interdependente e inalienável dos 

direitos humanos das mulheres, para propor a adoção de medidas integrais para 

a sua aplicação, o que inclui a introdução da noção de uma cultura de respeito 

aos direitos humanos das mulheres e a eliminação de qualquer norma 

discriminatória. Além disso, destaca-se que agenda regional de gênero vem 

trabalhando para incluir o reconhecimento de novos direitos (cuidado, direitos 

sexuais e reprodutivos) como parte dos direitos humanos (temas da X e da XII 

Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe) (CEPAL, 

2016b). 

 O terceiro enfoque (interseccionalidade e interculturalidade) se refere ao 

reconhecimento da diversidade de mulheres presentes na população feminina dos 

países e das suas necessidades específicas.  A agenda também leva em 

consideração como as formas nas quais a diversas categorias, posições ou 

situações (culturais, identitárias, sociais, etárias, étnicas, raciais e outras) 

produzem uma discriminação particular ou se conjugam para agravar ou 

aprofundar uma desigualdade. A pluralidade e multiculturalidade das mulheres e 

suas contribuições são consideradas quando se formula a noção de democracia 

participativa com vistas ao fortalecimento das lideranças e implementação de 



80 

 

políticas públicas de ação afirmativa para mulheres afrodescendentes e indígenas 

a fim de que se integrem plenamente ao desenvolvimento (tema da X Conferência 

Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe). Do reconhecimento da 

diversidade se avança para a interseccionalidade, enfoque que reconhece a 

existência de um complexo de estruturas de opressão (múltiplas e simultâneas) 

que operam em favor ao desempoderamento e que devem ser consideradas 

pelas políticas públicas (CEPAL, 2016b). 

 O quarto enfoque (democracia paritária e laicidade) se refere ao fato dos 

eventos reconhecerem a igualdade de gênero como eixo central e transversal de 

toda a ação do Estado para fortalecer a democracia e obter um desenvolvimento 

inclusivo, tendo em vista a necessidade de vincular os direitos humanos, a 

consolidação da democracia representativa e o desenvolvimento econômico e 

social (tema da X Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e 

Caribe). A presença paritária das mulheres na vida política (tema da VIII 

Conferência Regional sobre a Mulher de América Latina e Caribe) foi ampliada ao 

exigir-se o acesso das mulheres em condições de igualdade aos cargos de 

tomada de decisões em todos os poderes do Estado e nos governos locais (tema 

da XII Conferência sobre a Mulher da América Latina e Caribe). Por sua vez, a 

referência à centralidade do Estado laico para a garantia dos direitos e autonomia 

das mulheres foi pontuada na X e na XI Conferência Regional sobre a Mulher da 

América Latina e Caribe (CEPAL, 2016b). 

 O quinto enfoque (desenvolvimento sustentável e inclusivo), vem sendo 

enfatizado nos documentos recentes da Comissão como é o caso da trilogia da 

igualdade. Sustenta-se que o atual modelo de desenvolvimento se esgotou devido 

à perda de dinamismo e a instabilidade do sistema econômico, o declínio da taxa 

de produção e do comércio e ao deslocamento do sistema financeiro, as 

desigualdades e tensões resultantes da concentração de riqueza e da renda entre 

e dentro dos países, com graves consequências sociais, políticas e econômicas, e 

o risco de uma crise ambiental de grandes proporções com efeitos desastrosos 

para o planeta. Nesse contexto, a incorporação da perspectiva de gênero em 

planos, programas e políticas como exigência para o desenvolvimento 

sustentável, discutido a partir da VII Conferência Regional sobre a Mulher da 

América Latina e Caribe, é coerente com os novos desafios mundiais. A 
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erradicação da discriminação, das desigualdades no acesso a recursos e no 

trabalho remunerado e não remunerado contribuem para a autonomia das 

mulheres nas esferas pública e privada são condições do desenvolvimento 

sustentável (CEPAL, 2016b). 

 Os temas abordados nos acordos das conferências regionais são amplos e 

variados: educação, mercado de trabalho, cuidado e trabalho não remunerado, 

saúde física e mental, saúde sexual e reprodutiva, violências, ciências e novas 

tecnologias, pobreza e proteção social, meios de comunicação e padrões 

culturais, desastres naturais e migração, conflitos armados, meio ambiente e 

recursos naturais, crédito e recursos produtivos. Estes temas são agrupados com 

base nos direitos que precisam ser garantidos: direito a uma vida livre de violência 

e discriminação, direitos sexuais e reprodutivos, direitos econômicos, sociais e 

culturais, direitos civis e políticos e direitos coletivos e ambientais. Estes direitos 

pressupõem a autonomia das mulheres em três expressões (física, econômica e 

na tomada de decisões) (CEPAL, 2016b). 

 Quanto aos eixos de implementação, a Agenda regional de gênero aposta 

no fortalecimento do papel dos Estados na promoção da autonomia das mulheres. 

Desde a I Conferência Regional sobre a Mulher (1977), afirmou-se que os 

governos deviam estabelecer e reforçar mecanismos dotados de pessoal e 

orçamento adequados para acelerar a efetivação dos planos, globais, regionais e 

nacionais, sendo que uma estrutura funcional mínima deve abranger a formulação 

de planos e programas, a pesquisa e a avaliação, a difusão e as relações com os 

organismos regionais e internacionais. Posteriormente, com a Sétima Conferência 

Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe (1997), se reconhece a 

importância de fortalecer os âmbitos técnico, orçamentário, político e 

administrativo dos mecanismos nacionais e os órgãos governamentais de 

promoção da mulher, a fim de cumprirem seu papel de entes gestores e diretores 

de políticas para propiciar a equidade de gênero, que é responsabilidade do 

conjunto de entidades estatais (CEPAL, 2016b). 

 Sobre o quinto enfoque (desenvolvimento sustentável e inclusivo), 

destacamos que a XIII Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e 

Caribe, realizada em Montevidéu, no Uruguai, em 2016, centrou-se na discussão 

sobre os avanços na implementação da igualdade de gênero, a autonomia das 
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mulheres e desenvolvimento sustentável. O evento foi marcado pelo debate 

referente os desafios da Agenda Regional de Gênero no contexto de 

implementação da Agenda 2030 e os seus Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) (2015). As discussões resultaram na elaboração da “Estratégia 

de Montevidéu para a implementação da Agenda Regional de gênero no âmbito 

do Desenvolvimento Sustentável até 2030” (CEPAL, 2017). 

 O documento aponta para a possibilidade de “confluências virtuosas e 

oportunidade de articulação” entre as duas agendas. Isso porque os 

compromissos “devem ser entendidos como complementares e as ações 

empreendidas para seu cumprimento devem estar articuladas [...]” (CEPAL, 2017, 

p. 12). Tanto é que em 2016, durante o trigésimo sexto período de sessões da 

CEPAL, os Governos da região aprovaram a criação do Fórum dos Países da 

América Latina e Caribe sobre o Desenvolvimento Sustentável. Esse, será o 

mecanismo regional para o acompanhamento e o exame da implementação da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ademais receberá os informes 

a Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe no que se 

referem aos avanços no cumprimento da Agenda Regional de Gênero e dos 

objetivos, metas e meios de implementação da Agenda 2030 a partir da 

perspectiva de gênero (CEPAL, 2017).  

 A CEPAL define a Estratégia de Montevidéu como um compromisso 

político regional que tem dois objetivos principais.  Primeiro, guiar a plena 

implementação dos acordos da Conferência regional sobre a Mulher da América 

Latina e Caribe (e consequentemente da Agenda Regional de Gênero). Segundo, 

assegurar que sejam o roteiro para alcançar a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável a nível regional a partir da perspectiva da igualdade 

de gênero, da autonomia das mulheres e dos direitos humanos. “As medidas da 

Estratégia orientarão as políticas públicas setoriais e transversais destinadas a 

eliminar as desigualdades de gênero e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável” (CEPAL, 2017, p. 13). 

 A CEPAL, por meio da Estratégia de Montevidéu, defende um 

reposicionamento do papel do Estado nas políticas de igualdade, assegurando os 

direitos humanos e a autonomia das mulheres como eixo transversal das 

estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo. 
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Preconiza a participação ativa da sociedade civil em toda sua diversidade, 

especialmente das organizações e movimentos de mulheres/feministas; jovens; 

indígenas; afrodescendentes; mulheres rurais; mulheres migrantes; idosas; 

mulheres com deficiência; lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais 

(LGBTI); a comunidade acadêmica, os sindicatos, os defensores dos direitos 

humanos e o setor privado (especialmente o setor empresarial) (CEPAL, 2017).  

 Com a finalidade de alcançar a igualdade de gênero, a CEPAL afirma ser 

necessário superar nós estruturais: i) a desigualdade socioeconômica e 

persistência da pobreza; ii) padrões culturais patriarcais discriminatórios e 

violentos e o predomínio da cultura do privilégio; iii) divisão sexual do trabalho e a 

injusta organização social do cuidado e iv) a concentração do poder e das 

relações de hierárquica no âmbito público (CEPAL, 2017).  

 Frente a isso, a CEPAL, por meio da Estratégia de Montevidéu, propõe que 

os acordos governamentais que compõem a Agenda Regional de Gênero, 

construída durante quarenta anos de Conferências Regionais sobre a Mulher da 

América Latina e Caribe, sejam vinculados aos de eixos de implementação, nos 

quais estão dispostas setenta e quatro medidas (CEPAL, 2016b; CEPAL, 2017). 

 No quadro abaixo (Quadro 3), apresentamos os dez eixos e destacamos as 

medidas que tratam da relação entre a Agenda Regional de Gênero e a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

 

Conteúdo Medidas 

Eixo: 
1. Quadro normativo: igualdade e Estado de 

direito 

 

O quadro normativo compreende a base 
jurídica, legal e de política relativa aos direitos 
das mulheres e à igualdade de gênero. Inclui o 
conjunto de leis, políticas, planos de igualdade, 
instrumentos de planejamento, programas, 
normas, regulamentos e protocolos de 
intervenção, bem como instrumentos 
internacionais vinculantes e não vinculantes 
que delimitam o alcance das políticas públicas. 
O quadro normativo é elaborado por diversos 
atores estatais do Poder Executivo, Legislativo 
e Judiciário nos diferentes níveis territoriais. 
(CEPAL, 2017, p. 22) 

1.a Incorporar os compromissos assumidos 
pelos Governos na Agenda Regional de Gênero 
resultantes da Conferência Regional sobre a 
Mulher da América Latina e Caribe, a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em 
políticas, planos e programas nacionais, 
subnacionais e locais de igualdade, de direitos 
das mulheres e desenvolvimento sustentável 
(CEPAL, 2017, p. 23). 
 
1.l Fazer com que a posição dos países da 
América Latina e Caribe nos debates 
internacionais sobre políticas 
macroeconômicas, acordos comerciais, de 
investimentos e financeiros incorporem os 
compromissos da Agenda Regional de Gênero 
e seu vínculo com os Objetivos do 
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Desenvolvimento Sustentável e que, em 
particular, a posição sobre questões de 
desenvolvimento sustentável sejam 
comunicadas ao Fórum Político de Alto Nível 
sobre Desenvolvimento Sustentável por meio 
do Fórum dos países da América Latina e do 
Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável 
(CEPAL, 2017, p. 24).  

2. Quadro institucional: políticas 
multidimensionais e integrais de igualdade de 
gênero 

 

O quadro institucional de gênero é produto da 
cristalização de processos políticos e técnicos e 
se refere à estrutura organizacional para a 
gestão das políticas públicas sobre direitos das 
mulheres e igualdade de gênero em todos os 
poderes e todos os níveis do Estado. As 
modalidades institucionais são heterogêneas 
nos países e compostas pelos mecanismos 
para o avanço das mulheres, as instâncias de 
igualdade de gênero em ministérios setoriais, o 
Poder Legislativo, o Poder Judiciário e os 
organismos descentralizados e as instâncias de 
coordenação intersetorial e interinstitucional 
(CEPAL, 2017, p. 25).  

2. e Assegurar a coordenação permanente, 
através da Secretaria Técnica da Conferência, 
entre a Conferência Regional sobre a Mulher da 
América Latina e do  Caribe, os órgãos 
subsidiários da CEPAL e o Fórum dos países 
da América Latina e Caribe sobre o 
Desenvolvimento Sustentável para o 
acompanhamento articulado da Agenda 
Regional de Gênero e a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, em concordância 
com seus respectivos mandatos (CEPAL, 2017, 
p. 26).  

3. Participação popular e cidadã: 
democratização da política e das sociedades  

 

A participação popular e cidadã, em particular 
das organizações e movimentos de mulheres e 
feministas, na implementação da Agenda 
Regional de Gênero implica sua contribuição 
para a formulação, aplicação e 
acompanhamento das políticas no âmbito 
nacional e internacional. Para obter uma 
participação ativa e substantiva, é preciso criar 
um ambiente seguro e propício mediante o 
apoio aos processos de organização, 
fortalecimento das capacidades, acesso à 
informação e à justiça e estabelecimento de 
mecanismos de participação paritária efetivos, 
institucionalizados, permanentes e 
representativos da diversidade de organizações 
e movimentos de mulheres e feministas, jovens, 
indígenas, afrodescendentes, mulheres rurais, 
idosas, mulheres migrantes, mulheres de 
diversos grupos étnicos, religiosos e 
linguísticos, mulheres que vivem com 
HIV/AIDS, mulheres deslocadas, mulheres que 
vivem na pobreza, mulheres privadas de 
liberdade, mulheres com deficiência e lésbicas, 
gays, bissexuais, trans e intersexuais (LGBTI), 
bem como de canais de diálogo com a 
cidadania em geral, inclusive através da 
Internet (CEPAL, 2017, p. 26).  

3 g Promover espaços de participação das 
organizações da sociedade civil, especialmente 
dos movimentos de mulheres e feministas, no 
âmbito dos organismos de integração regional e 
órgãos intergovernamentais regionais e 
mundiais, como a Conferência Regional sobre a 
Mulher da América Latina e do Caribe, a 
Conferência Regional sobre População e 
Desenvolvimento da América Latina e do 
Caribe e outros órgãos subsidiários da 
Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe, o Fórum dos Países da América Latina 
e do Caribe sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Comissão da Condição Jurídica 
e Social da Mulher, a Comissão de População e 
Desenvolvimento, o Fórum Político de Alto 
Nível sobre Desenvolvimento Sustentável e o 
Fórum do Conselho Econômico e Social sobre 
o Acompanhamento do Financiamento para o 
Desenvolvimento (CEPAL, 2017, p. 27). 

4. Construção e fortalecimento de capacidades 
estatais: gestão pública baseada na igualdade e 
na discriminação 

 

A implementação da Agenda Regional de 
Gênero implica o desenvolvimento e 

4. e Implementar programas regionais 
(presenciais e virtuais) de intercâmbio de 
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fortalecimento de capacidades institucionais 
dos recursos humanos que formulam e 
executam as políticas em todos os níveis 
estatais. As capacidades institucionais são 
fortalecidas através do planejamento, gestão e 
o acompanhamento das políticas, assegurando 
a coerência entre as políticas de igualdade de 
gênero e as políticas de desenvolvimento. Entre 
os instrumentos para o fortalecimento dos 
recursos humanos destacam-se a capacitação, 
o intercâmbio de experiências, a transferência 
de conhecimentos e a assistência técnica no 
âmbito nacional, regional e internacional 
(CEPAL, 2017, p. 28).  

experiências e de formação e criação de 
capacidades sobre a Agenda Regional de 
Gênero, a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, os indicadores 
dos ODS e o planejamento para o 
desenvolvimento, como o apoio da CEPAL 
(CEPAL, 2017, p. 29). 

5. Financiamento: mobilização de recursos 
suficientes e sustentáveis para a igualdade de 
gênero 

 

O financiamento da Agenda Regional de 
Gênero compreende fontes de financiamento 
público nacional e internacional. Consideram-se 
as fontes disponíveis, bem como as potenciais, 
com o objetivo de assegurar o máximo dos 
recursos para garantir o exercício dos direitos 
das mulheres e a igualdade de gênero. O 
financiamento compreende montantes, nível e 
composição da alocação dos recursos e 
também as fontes de arrecadação para 
aumentar a receita de maneira não regressiva e 
segundo prioridades de igualdade (CEPAL, 
2017, p. 29).  

5. b Estimar as necessidades orçamentárias 
das diferentes entidades do Estado vinculados 
ao cumprimento da Agenda Regional de 
Gênero e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, utilizando exercícios de 
estimativas de gastos com perspectiva de 
gênero e identificar as fontes de financiamento 
público disponíveis e potenciais que respondam 
às necessidades econômicas e sociais de cada 
país (CEPAL, 2017, p. 29-30).  

6. Comunicação: acesso a informação e a 
mudança cultural  

 

A comunicação da Agenda Regional de Gênero 
se refere aos planos, campanhas e ações 
orientadas à difusão das normas, quadro 
institucional, estatísticas e informação de 
gênero, bem como das campanhas orientadas 
à mudança cultural para a igualdade e a 
garantia dos direitos humanos das mulheres e 
meninas, com especial atenção aos direitos 
sexuais e reprodutivos (CEPAL, 2017, p. 31).  

Não há menção direta com a questão do 
desenvolvimento sustentável.  

7. Tecnologia: rumo ao governo eletrônico e 
economias inovadoras e inclusivas 

 

A tecnologia como eixo de implementação da 
Agenda Regional de Gênero compreende os 
mecanismos para o desenvolvimento, a 
transferência e a difusão de tecnologia e seu 
acesso e uso igualitário. Considera-se a 
transferência tecnológica em condições 
favoráveis, concessionais e preferenciais para 
os 
países da América Latina e do Caribe, inclusive 
termos preferenciais, para que as tecnologias 
sejam socialmente apropriadas, seguras e 
sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
contribuam para eliminar as desigualdades de 
gênero. Também se atribui ênfase às 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) 
como meio para avançar rumo a políticas de 

7. e Impulsionar, no âmbito do Mecanismo de 
Facilitação da Tecnologia das Nações Unidas, 
compromissos para o acesso, intercâmbio, 
transferência e difusão de tecnologia em 
condições favoráveis, concessionais e 
preferenciais e fomentar avaliações 
multidimensionais para assegurar a 
transferência de tecnologias seguras, 
socialmente apropriadas, sustentáveis do ponto 
de vista ambiental e em consonância com os 
compromissos sobre direitos das mulheres e 
igualdade de gênero (CEPAL, 2017, p. 32). 



86 

 

governo eletrônico considerando as 
necessidades das mulheres e o exercício de 
sua cidadania e de seus direitos. (CEPAL, 
2017, p. 32).  

8. Cooperação: em prol uma governança 
multilateral democrática 

 

Os países da América Latina e do Caribe e a 
comunidade internacional devem cooperar e 
prestar assistência, de acordo com suas 
capacidades e recursos, para apoiar os 
esforços destinados a alcançar a igualdade de 
gênero e garantir os direitos das mulheres. Os 
acordos de cooperação para o cumprimento da 
Agenda Regional de Gênero podem ser de 
caráter técnico, científico, financeiro, de 
transferência de tecnologia ou capacidades. A 
cooperação regional, a cooperação Sul-Sul e a 
cooperação triangular complementam, mas não 
substituem, a cooperação Norte-Sul e se 
baseiam nos princípios de horizontalidade, não 
condicionalidade e benefício mútuo (CEPAL, 
2017, p. 33). 

8. d Fortalecer a articulação da Conferência 
Regional sobrea Mulher da América Latina e 
Caribe com os mecanismos de gênero do 
sistema interamericano e os blocos de 
integração regional e sub-regional para 
assegurar a sinergia na implementação e 
seguimento da Agenda Regional de Gênero e a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEPAL, 2017, p. 34).  
 
8. g Instar os países desenvolvidos a fomentar 
o aumento da assistência oficial para o 
desenvolvimento não condicionada e planejada, 
de maneira conjunta, com recursos suficientes 
para o financiamento de políticas de igualdade 
de gênero e o cumprimento da 
transversalização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. (CEPAL, 2017, 
p. 34).  
 
8. i Explorar opções para o alívio da dívida dos 
países altamente endividados e vulneráveis do 
Caribe e promover soluções para enfrentar o 
sobre endividamento, garantindo recursos 
necessários para implementar a Agenda 
Regional de Gênero e alcançar o 
desenvolvimento sustentável (CEPAL, 2017, p. 
35).  

9. Sistemas de informação: transformar dados 
em informação, informação em conhecimento e 
conhecimento em decisão política 

 

Os sistemas de informação de gênero 
compreendem os procedimentos de seleção, 
coleta, integração, processamento, análise e 
difusão de informações sobre as desigualdades 
de gênero e os avanços e desafios pendentes 
para garantir os direitos das mulheres. As 
estatísticas e indicadores de gênero, 
qualitativos e quantitativos, podem provir de 
diferentes fontes, principalmente dos 
organismos produtores de informação que 
compõem o sistema estatístico nacional 
(CEPAL, 2017, p. 35).  

9. h Promover a produção de informação para o 
acompanhamento dos compromissos 
assumidos na Agenda Regional de Gênero de 
forma complementar com os indicadores dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e do 
Consenso de Montevidéu sobre População e 
Desenvolvimento (CEPAL, 2017, p. 36). 

10. Monitoramento, avaliação e prestação de 
contas: garantia de direitos e transparência 

 

O monitoramento e a avaliação da 
implementação da Agenda Regional de Gênero 
e a prestação de contas fazem parte do ciclo de 
planejamento e implementação das políticas de 
igualdade de gênero e direitos das mulheres e 
permitem analisar os obstáculos e avanços no 
cumprimento dos compromissos assumidos 
pelos Estados. A prestação de contas implica 

10. b Levar em consideração as informações 
obtidas com o monitoramento e avaliação para 
estabelecer ou fortalecer mecanismos de 
prestação de contas sobre os avanços e o 
cumprimento da Agenda Regional de Gênero, a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e, em particular, sobre os 
orçamentos públicos em todos os níveis da 
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contar com mecanismos para difundir 
informação confiável, pertinente, suficiente e 
oportuna e garantir espaços de diálogo com a 
sociedade civil que realiza o controle cidadão. A 
coordenação entre os diferentes instrumentos 
de prestação de contas permite reduzir a 
duplicação, promover sinergias positivas e a 
transparência e consolidar governos abertos. 
(CEPAL, 2017, p. 36).  

administração do governo (CEPAL, 2017, p. 
37). 
 
10 e. Informar à Conferência Regional sobre a 
Mulher da América Latina e Caribe e ao Fórum 
dos países da América Latina e do Caribe sobre 
Desenvolvimento Sustentável acerca do 
cumprimento dos acordos e compromissos da 
Agenda Regional de Gênero para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEPAL, 2017, p. 
37).   
 
10. f Informar sobre os avanços e obstáculos 
regionais para a plena e efetiva implementação 
da Agenda Regional de Gênero e suas 
sinergias com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável nos períodos de 
sessões da Comissão da Condição Jurídica e 
Social 
da Mulher. (CEPAL, 2017, p. 37). 

Quadro 3- Dez eixos da Estratégia de Montevidéu e as metas que relacionam a Agenda Regional 
de Gênero e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: CEPAL, 2017. 
 

 Em síntese, é possível observar que a CEPAL, nos textos da Coleção 

Documentos de Posição da sessão da Comissão, escritos após os anos 2000, 

propõe pensar o desenvolvimento no horizonte estratégico de médio e longo 

prazo, considerando que a igualdade, o crescimento econômico e a 

sustentabilidade ambiental devem estar atrelados. Além disso, sugere-se que o 

Estado assuma um papel mais ativo e se aposta na cooperação multilateral. Essa 

concepção, baseada nos três pilares destacados, é trabalhada a partir da 

chamada trilogia da igualdade, da qual fazem parte os seguintes documentos: “A 

hora da igualdade: brechas por fechar, caminhos para abrir” (2010), “Mudança 

estrutural para a igualdade: uma visão integrada do desenvolvimento” (2012) e 

“Pactos para a igualdade: rumo a futuro sustentável” (2014), é complementada 

posteriormente como a publicação do documento “Horizontes 2030: a igualdade 

no centro do desenvolvimento sustentável (2016)”.  

 Os documentos de Posição da Sessão da Comissão são apresentados 

pela CEPAL aos Estados membros durante os períodos de sessões que se 

realizam bienalmente. Neles se refletem a visão da CEPAL de curto, médio e 

longo no que diz respeito aos desafios do desenvolvimento integral da região. 

Esta publicação principal serve de referência para as áreas de trabalho, que são: 
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comércio internacional e integração41; desenvolvimento econômico42; 

desenvolvimento produtivo e empresarial43; assuntos de gênero44; 

desenvolvimento social45; população e desenvolvimento46; desenvolvimento 

sustentável e assentamentos humanos47; recursos naturais e infraestrutura48; 

estatísticas49 e planejamento para o desenvolvimento50.  

 Dessa forma, a área de trabalho assuntos de gênero também se orienta 

com base nessas discussões e tem procurado propor “um caminho para avançar 

de maneira decidida rumo ao pleno exercício e a garantia dos direitos das 

mulheres como uma condição para o desenvolvimento sustentável” (CEPAL, 

2016b, p. 6).  

 Embora não se possa afirmar que a construção de agendas que tenha, 

mulheres como foco não configura necessariamente um movimento feminista, é 

interessante notar que tanto os organismos internacionais pertencentes ao 

Sistema das Nações Unidas, dentre eles a CEPAL, como organismos 

pertencentes ao Sistema Interamericano, como é o caso do Instituto 

Interamericano de Cooperação de Cooperação para a Agricultura (IICA)51, tem 

demonstrado preocupação com o tema.  

                                                           
41

 Subdivide-se em: cadeias de valor; comércio internacional; facilitação do comércio; inserção na 
economia mundial; integração e cooperação regional; negociações comerciais; pegada de carbono 
e relações da América Latina com a Ásia e o Pacífico.  
42

 Subdivide-se em: assuntos fiscais; emprego; financiamento para o desenvolvimento; indicadores 
econômicos e projeções; setor financeiro e monetário.  
43

 Subdivide-se em: agricultura e desenvolvimento rural; inovação, ciência e tecnologia; 
investimento estrangeiro direto; micro, pequenas e médias empresas (MPME), mudança 
estrutural; política e desenvolvimento industrial; tecnologias de informação e comunicação (TIC). 
44

 Subdivide-se em: direitos sexuais e reprodutivos; economia do cuidado; estatísticas de gênero; 
incorporação da perspectiva de gênero mecanismos para o avanço da mulher; participação 
política da mulher; uso do tempo e violência contra a mulher. 
45

 Subdivide-se em: educação; infância e adolescência; inovação social; investimento/ gasto 
social; juventude; pessoas com deficiências; proteção social; segurança alimentar e nutricional.  
46

 Subdivide-se em: censos de população e habitação; envelhecimento; fecundidade e saúde 
reprodutiva; migração interna; migração internacional; mortalidade e saúde; povos indígenas e 
afrodescendentes e projeções demográficas.  
47

 Subdivide-se em: assentamentos humanos, desenvolvimento sustentável; meio ambiente; 
mudança climática e princípio 10.  
48

 Subdivide-se em: energia; gestão dos recursos naturais; infraestrutura; integração física e 
regional; logística e mobilidade; recursos hídricos; recursos minerais e recursos naturais e 
desenvolvimento.  
49

 Subdivide-se: estatísticas do ambiente; estatísticas econômicas e estatísticas sociais.  
50

 Subdivide-se em: avaliação de políticas e programas; desenvolvimento territorial; finanças 
públicas; governo aberto; prospectiva.  
51

 A esse respeito ver: IICA. SÉRIE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 
Desenvolvimento sustentável e perspectiva de gênero. v. 2. Brasília: IICA, 2005b. Disponível em < 
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 Apesar do feminismo ou dos feminismos compartilharem do mesmo ponto 

de partida, a desigualdade entre os sexos, os debates travados são plurais e 

diversificados (STABILE, 1999). Não é nosso objetivo discutir a constituição das 

diversas abordagens, no entanto, partimos do pressuposto de que essas teorias 

não são neutras, ou seja, carregam consigo uma concepção de mundo, de 

homem e mulher, um projeto de sociedade. Conforme dito anteriormente, não 

podemos afirmar que a CEPAL é um movimento feminista, mas verificamos a 

incorporação da perspectiva de gênero em seus planos, programas e políticas. A 

concepção de desenvolvimento cepalina, a partir dos anos 2000, se baseia em 

dois pontos principais, a igualdade e a sustentabilidade ambiental. Apesar de se 

falar em igualdade, não se questiona radicalmente a divisão entre os proprietários 

do capital e dos meios de produção e aqueles (as) que vendem a sua força de 

trabalho. Apesar de se falar em sustentabilidade ambiental, não se leva em 

consideração que para produzir o desenvolvimento econômico o meio ambiente é 

degrado em escalas estratosféricas. Por conseguinte, é neste modelo de 

sociedade que a CEPAL tem buscado incluir as mulheres.  

 Não estamos negando que o feminismo contribuiu e ainda contribui para 

melhorar as condições das mulheres em todos os sentidos, mas compartilhamos 

da afirmação de que na sociedade capitalista, as desigualdades de classe 

predominam sobre qualquer outra, incluindo as desigualdades de gênero 

(BORON, 2001). Portanto, acreditamos ser possível a constituição, em logo 

prazo, de uma nova ordem hegemônica.  

 Os organismos internacionais trabalham como produtores ideológicos do 

capital, fazendo a defesa de um modelo insustentável travestido de sustentável, 

que preconiza tanto a preservação dos recursos naturais como dos recursos 

humanos necessários para a continuidade de sua expansão. Nesse sentido, têm 

colocado em relevo dois pontos importantes que se relacionam enquanto 

estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável: a educação e o 

fortalecimento do papel desempenhado por grandes grupos, dentre os quais 

destacamos as mulheres. A influência das proposições dos organismos 

internacionais na área educacional, no Brasil, por exemplo, não é algo recente, 

                                                                                                                                                                                
http://www.iicabr.iica.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Serie-DRS-vol-2.pdf>. Acesso em: 10 jul. 
2017. 
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como aponta a literatura pertinente. Já na década de 1950, acreditava-se que a 

modernização da cultura das populações e das técnicas agrícolas traria 

benefícios sociais e ao mesmo tempo controlaria os movimentos camponeses 

pela reforma agrária. A partir dos anos 1990, indica-se a necessidade de reduzir a 

pobreza e preservar o meio ambiente como condição para o desenvolvimento 

econômico (HIDALGO, 2012). Recentemente a Assembleia Geral das Nações 

Unidas adotou a Resolução n° 57/254 na qual de proclama a Década das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com duração entre os anos de 2005 

a 2014 (UNESCO, 2005).  

 A educação é considerada um dos investimentos mais produtivos que as 

nações podem fazer na tarefa de recuperar a economia e construir sociedades 

prósperas, saudáveis e equitativas. Ao promover valores, atitudes, 

comportamentos, capacidades e habilidades, serve como um instrumento que 

empodera os indivíduos para que atinjam seu potencial máximo diante de um 

futuro sustentável, igualitário e justo. A educação é o elemento que possibilita que 

as mulheres desempenhem seu papel em relação à promoção do 

desenvolvimento sustentável, pois mulheres instruídas têm mais possibilidades de 

conseguir condições de trabalho decente, adiar a maternidade, resistir à violência 

e participar dos processos políticos.  

 Nesse capítulo idenficamos e analisamos a concepção de desenvolvimento 

da CEPAL, a partir dos anos 2000, o desenvolvimento sustentável, e entendemos 

que uma determinada concepção educacional seria capaz de potencializá-lo. Faz-

se necessário conhecê-la, o que será feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

3 A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO NA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E 
CARIBE 
 

 Esse capítulo tem por finalidade identificar a concepção educacional da 

CEPAL para a região da América Latina e Caribe, a partir dos anos 2000, a fim de 

saber qual o papel das mulheres dentro desta. 

Enquanto uma Agência Internacional vinculada a ONU e especializada em 

economia, a CEPAL dissemina sua proposta estratégica de construção de um 

consenso na América Latina e Caribe em torno da concepção de um modelo de 

desenvolvimento integral, voltado para a manutenção e reprodução do capital, no 

qual a educação ocupa lugar de destaque.  

Compreendida como uma das chaves-mestra para o desenvolvimento 

integral, a educação na perspectiva cepalina tem como objetivos combater a 

pobreza, condição que afeta, sobretudo as mulheres, de um lado e de outro 

colaborar com a sustentabilidade da sociedade, nos aspectos econômico, político, 

social e ambiental.  

Na lógica do mercado, a educação está estritamente vinculada ao 

desenvolvimento econômico, na medida em que é considerada instrumento de 

superação da pobreza e de manutenção da sustentabilidade burguesa. Sob o 

discurso da inclusão e valorização dos conhecimentos dos atores sociais, as 

mulheres são convidadas a participar de maneira cada vez mais efetiva do 

processo de aperfeiçoamento das estruturas da ordem social existente. 

Na tentativa de atender aos objetivos propostos, optamos por dividir o 

capítulo em seções, com a pretensão de auxiliar o (a) leitor (a) a conhecer a 

concepção de educação da CEPAL e saber qual o papel das mulheres no interior 

desta. 

Primeiramente, na seção 3.1, a intenção é contextualizar as bases da 

concepção educacional na proposta de Transformação Produtiva com Equidade 

(TPE) da CEPAL e o papel das mulheres dentro desta. A tentativa foi mostrar que 

enquanto havia uma grande influência da Teoria do Capital Humano (TCH) nos 



92 

 

documentos cepalinos, já estava se consolidando a emergência de relacionar os 

temas, desenvolvimento, educação e gênero.  

Em seguida, na seção 3.2, apontamos para a ampliação da função da 

educação nos documentos da Comissão no irromper dos anos 2000. Ocorre o 

rejuvenescimento da Teoria do Capital Humano (TCH), acrescendo-se a ela 

elementos da Teoria do Capital Social (TCS). Entra em voga a ideia de que a 

educação é uma das principais armas para combater o sério problema que assola 

a região, a pobreza, condição que afeta, sobretudo as mulheres.  

 

3.1 As bases da concepção educacional da CEPAL: a Teoria do Capital 

Humano (TCH) e a emergência do papel das mulheres 

 

 Como visto nos Capítulos I e II desse trabalho, em sua fase 

neoestruturalista a CEPAL adapta sua agenda de análises e de políticas de 

desenvolvimento aos novos tempos de abertura e globalização, apostando em 

uma nova forma de atuação do Estado (BIELSCHOWSKY, 2000a). A partir dos 

anos 1990 a CEPAL apresenta a proposta de desenvolvimento chamada de 

Transformação Produtiva com Equidade (TPE).  

 No documento inaugural do período “Transformação produtiva com 

equidade: a tarefa prioritária do desenvolvimento da América Latina e do Caribe 

nos anos noventa”, a CEPAL discute os efeitos deixados pela crise econômica 

dos anos 1980 e apresenta sua proposta para o desenvolvimento dos países da 

América Latina e Caribe: a transformação das estruturas produtivas da região em 

um marco de crescente equidade social. Tal transformação teria por pretensão 

criar novas fontes de dinamismo que permitiriam cumprir objetivos de uma 

concepção atualizada de desenvolvimento: “crescer, melhorar a distribuição de 

renda, consolidar processos democratizantes, adquirir maior autonomia, criar 

condições que detenham a deterioração ambiental e melhorar a qualidade de vida 

de toda a população” (CEPAL, 1990, p. 9, tradução nossa).52 

  A entidade aposta na estratégia de conquista de maior competitividade 

autêntica, calcada na incorporação deliberada e sistemática do progresso técnico 

                                                           
52

 Citação original: “crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos 
democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro 
ambiental y mejorar la calidad de la vida de toda la población” (CEPAL, 1990, p. 9). 
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ao processo produtivo. A competividade autêntica possuiria um caráter sistêmico, 

pressupondo relações entre agentes produtivos e infraestrutura física e 

educacional e também entre aumento da produtividade e elevação do estilo de 

vida da população. Nesse ponto considera-se o papel da dimensão educacional 

ao abordar a formação de recursos humanos como um fator relacionado às duas 

metas da transformação produtiva: o crescimento e a equidade. Além de 

aumentar a competitividade, amplia as oportunidades de desenvolvimento 

individual e coletivo (CEPAL, 1990).  

 Antes mesmo do documento “Transformação produtiva com equidade: a 

tarefa prioritária do desenvolvimento da América Latina e do Caribe nos anos 

noventa” a CEPAL já havia contemplado a temática da educação em sua 

produção teórica, mas foi nos anos de 1990 que o setor educacional assume 

amplo destaque como fator de desenvolvimento dos países latino-americanos. A 

partir desse período, pode ser verificada a ênfase na relação entre educação, 

progresso técnico, equidade e crescimento econômico (PREDOLIM, 2011). 

Embora se tenha levado em consideração a dimensão educacional nesse 

documento inaugural da proposta de transformação produtiva com equidade, 

datado de 1990, dois anos depois a educação foi contemplada de forma 

exclusiva.  

 A proposta educacional da CEPAL foi formulada em “Educação e 

conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade” (1992), formulado 

pela CEPAL juntamente com a UNESCO, o qual representa a tentativa de 

esboçar linhas estratégicas que articulem educação, conhecimento e 

desenvolvimento no marco da transformação produtiva com equidade (CEPAL; 

UNESCO, 1992).  

 O documento chama a atenção para o debate internacional sobre a 

educação e a formação de recursos humanos. Nesse sentido, elenca alguns 

resultados de estudos comparativos sobre o assunto: o nível educacional interfere 

no nível de produtividade; deficiências na formação de recursos humanos 

ocasionam a perda relativa de competitividade da economia; melhorar a formação 

permite otimizar o uso das novas tecnologias; diante das transformações no 

mundo do trabalho os empregadores esperam que os trabalhadores tenham 

maiores habilidades gerais que se formam ao logo de sua vida laboral; os 
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recursos humanos passam a constituir-se uma nova variável da competitividade. 

De modo geral, considera-se que “[...] aumenta a pressão sobre o sistema 

educativo para que transmita conhecimentos básicos amplos e sólidos a toda à 

população. É de se esperar então que a reforma educacional ocupe um lugar 

preponderante na agenda política dos países” (CEPAL; UNESCO, 1992, p. 84, 

tradução nossa).53 

 A CEPAL e a UNESCO afirmam que as inovações e as reformas 

educacionais tendo em vista o crescimento e o desenvolvimento são temas em 

destaque nas pautas das agendas dos países avançados. Assim, propõe-se que 

os países da América Latina e Caribe levem em consideração as suas 

experiências para aprender com seus erros e acertos, o que não significa repetir 

os mesmos passos (CEPAL; UNESCO, 1992). 

 Alcançar a transformação desejada dependeria de um consenso nacional 

entre os atores decisivos, entre os quais se inclui os governos, os partidos 

políticos, os empresários, os sindicatos, as igrejas, as forças armadas, as 

organizações comunitárias, os organismos não governamentais, os meios de 

comunicação, os pesquisadores da área educacional, as universidades, os 

docentes e os alunos (CEPAL; UNESCO, 1992).   

 A estratégia proposta se articula em torno de objetivos estratégicos 

(cidadania e competitividade), critérios inspiradores das políticas (equidade e 

desempenho), e linhas principais da reforma institucional (integração e 

descentralização). Além disso, busca transformar a educação, a capacitação e o 

uso do potencial científico para alcançar simultaneamente dois objetivos: “a 

formação da cidadania moderna e a competitividade internacional dos países” 

(CEPAL; UNESCO, 1992, p. 125, grifos nos originais, tradução nossa).54 

 Quanto ao primeiro objetivo estratégico que é a cidadania, a CEPAL e a 

UNESCO explicam que a transformação produtiva com equidade social requer 

uma revisão dos conteúdos cognitivos, instrumentais e éticos da formação das 

novas gerações. Nesse sentido, é preciso assumir que a cidadania possui um 
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 Citação original: [...] aumenta la presión sobre el sistema educativo para que transmita 
conocimientos básicos amplios y sólidos a toda la población. Es de esperar entonces que la 
reforma educacional ocupe un ligar preponderante en la agenda política de los países (CEPAL; 
UNESCO; 1992, p. 84).  
54

 Citação original: “la formación de la moderna ciudadanía y la competitividade internacional de 
los países” (CEPAL; UNESCO, 1992, p. 125, grifos nos originais).  
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significado que vai além do voto e da igualdade formal diante da lei, envolvendo 

outros aspectos que apontam para a coesão social, a equidade de oportunidades 

e benefícios e a solidariedade. Desse modo, a formação de cidadãos requer que 

os sistemas educacionais enfrentem os seguintes desafios:  

 

- distribuir equitativamente os conhecimentos e o domínio dos 
códigos nos quais circula a informação socialmente necessária 
para a participação cidadã, e 
- formar as pessoas nos valores e princípios éticos e desenvolver 
suas habilidades e destrezas para alcançar um bom desempenho 
nos diferentes âmbitos da vida social: no mundo do trabalho, na 
vida familiar, no cuidado do meio ambiente, na cultura, na 
participação política e na vida da sua comunidade (CEPAL; 
UNESCO, 1992, p. 127, tradução nossa).55 

 

 Quanto ao segundo objetivo estratégico que é a competividade, afirma-se 

que existe uma relação da mesma com a inserção internacional e que os dois 

elementos estimulariam o crescimento, favoreceriam a incorporação de progresso 

técnico, elevariam a produtividade e a qualidade de vida da população. Para 

alcançar tais objetivos seria necessário estabelecer um novo tipo de relação entre 

a educação e a produção, ou seja, pensar em como realocar a educação frente 

ao trabalho e vice versa, reconhecendo que estes espaços estão cada vez mais 

próximos (CEPAL; UNESCO, 1992).  

  A interação entre o desenvolvimento científico, os avanços tecnológicos e a 

sua aplicação às atividades produtivas é uma condição para avançar em relação 

aos objetivos de competitividade e cidadania. A educação tem papel relevante 

nesse processo, uma vez que a revolução tecnológica pressupõe a produção e a 

utilização de novos conhecimentos e novas técnicas (CEPAL; UNESCO, 1992). 

 A equidade, que é o primeiro dos dois critérios inspiradores das políticas, 

diz respeito à igualdade de oportunidades e a compensação das diferenças, 

desenvolvimento equilibrado e coesão do corpo social em seu conjunto. O 
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 Citação original: - distribuir equitativamente los conocimientos y el domínio de los códigos en los 
cuales circula a información socialmente necessária para la participacion ciudadana, y 
- formar a las personas em los valores y proncipios éticos y desarrollar sus habilidades y destrezas 
para lograr um buen desempeño en los diferentes âmbitos de l ala vida social: en el mundo del 
trabajo, la vida familiar, el cuidado del médio ambiente, la cultura, la participación política y la vida 
de su comunidade (CEPAL; UNESCO, 1992, p. 127).  
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desempenho, por sua vez, reflete a eficácia no alcance das metas definidas 

(CEPAL; UNESCO, 1992). 

 A integração e a descentralização são as linhas principais da reforma 

institucional. A primeira supõe reorganizar a gestão educativa de forma a 

descentralizar e dar maior autonomia as escolas e a outros centros educacionais. 

A CEPAL e a UNESCO associam a descentralização dos sistemas educacionais 

à maior autonomia dos estabelecimentos, fatores que trariam como consequência 

um funcionamento ágil, flexível e adaptável. As instituições deveriam ter 

autonomia para elaborar e gerir seu projeto institucional, uma vez que cada 

comunidade teria as melhores condições de responder as exigências do meio 

onde está inserida. Enquanto a segunda busca ao mesmo tempo integrar essas 

instituições a um marco comum de objetivos, contribuindo para a coesão da 

sociedade (CEPAL; UNESCO, 1992). 

 A CEPAL e a UNESCO (1992) sugerem algumas políticas para por em 

prática a estratégia proposta, que são organizadas de acordo com os seguintes 

objetivos: 1. Gerar uma institucionalidade do conhecimento aberta aos requisitos 

da sociedade; 2. Garantir o acesso universal aos códigos da modernidade; 3. 

Impulsionar a criatividade no acesso, difusão e inovação científico-tecnológica; 4. 

Propiciar uma gestão institucional responsável; 5. Apoiar a profissionalização e 

protagonismo dos educadores; 6. Promover o compromisso financeiro da 

sociedade com a educação; 7. Desenvolver a cooperação regional e internacional 

(CEPAL, UNESCO, 1992).  

 O primeiro objetivo preconiza a superação do isolamento da educação, da 

capacitação, da ciência e da tecnologia das expectativas da sociedade. Sugere-se 

uma reforma institucional capaz de integrar as unidades educativas, em todos os 

níveis, com o seu entorno. Para tanto, seria necessário maior autonomia desses 

estabelecimentos; gerar mecanismos flexíveis de regulação pública; e abrir 

espaço para as instâncias necessárias de coordenação e consenso (CEPAL, 

UNESCO, 1992). 

 O segundo objetivo se refere à ideia de que toda a população deve estar 

capacitada para manejar os códigos da modernidade, entendida como o conjunto 

de conhecimentos e destrezas necessários para participar da vida pública e 

desenvolver-se na sociedade moderna. Para alcançar esse objetivo é sugere-se 
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universalizar a cobertura da educação básica e fazê-lo com qualidade; e 

programas de educação e capacitação de adultos (CEPAL, UNESCO, 1992). 

 O terceiro objetivo tem a ver com a profícua relação entre a atividade de 

investigação e a atividade produtiva, com base na experiência internacional, 

afirma-se que o crescimento da competitividade está relacionado com as políticas 

sobre acesso, difusão e inovação no campo da ciência e da tecnologia. Sugere-se 

fortalecimento da oferta de programas tecnológicos; fortalecimento da demanda e 

agentes responsáveis pelo enlace entre oferta e demanda tecnológica; e medidas 

para articular o sistema científico e tecnológico com o sistema produtivo (CEPAL, 

UNESCO, 1992). 

 O quarto objetivo diz respeito à responsabilização da gestão educacional 

em relação à medição do desempenho, alocação de recursos e avaliação dos 

recursos. Sugerem-se sistemas de informação e a avaliação da educação básica 

e média; avaliação institucional na educação superior; e sistemas de avaliação da 

eficiência externa da educação (CEPAL, UNESCO, 1992). 

 O quinto objetivo se reporta às exigências que um sistema eficiente de 

formação de recursos humanos impõe aos educadores, ou seja, o compromisso 

com a qualidade da educação e a capacidade para administrar de forma 

autônoma e responsável os estabelecimentos e recursos a seus cuidados. 

Sugerem-se processos de recrutamento, formação e capacitação; remunerações 

e incentivos; e uma mudança radical na função do diretor (CEPAL, UNESCO, 

1992).  

 No que tange ao custo e financiamento, defende-se um acréscimo de 3,9% 

do Produto Interno Bruto (PIB) dos países latinos para a implementação da 

estratégia proposta, que somado aos 7% destinados à educação, totalizaria 

aproximadamente 11%. Estão incluídas diversas fontes de financiamento, como 

recursos públicos, recursos privados provenientes das empresas, das famílias e 

da cooperação internacional (CEPAL, UNESCO, 1992).  

 Em síntese, todos os aspectos discutidos anteriormente convergem para 

uma concepção segundo a qual formação de recursos humanos é uma estratégia 

para o desenvolvimento da América Latina e Caribe, visto que promove a 

ascensão social por meio da conquista de empregos melhores e com salários 

mais altos e ao mesmo tempo melhora o processo produtivo. Conforme 
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reconhecem as próprias entidades, CEPAL e UNESCO, as suas recomendações 

educacionais se baseiam na Teoria do Capital Humano (TCH) (CEPAL, UNESCO, 

1992).  

 Embora esses documentos não abordem a questão das mulheres, são 

importantes por subsidiarem outros escritos da Comissão, incluindo a produção 

de individual ou coletiva de pesquisadores/as que fazem parte do seu pessoal 

técnico. Rico (1993), no texto intitulado “Desenvolvimento e equidade de gênero: 

uma tarefa pendente”56, por exemplo, defende que a proposta de TPE 

propugnada pela entidade requer a participação ativa das mulheres. 

 O projeto cepalino teria como características a capacidade de abertura, a 

flexibilidade e a constante evolução, o que permitiria tanto mudanças em seus 

eixos centrais (o progresso técnico, o emprego produtivo e o investimento em 

recursos humanos), como também a incorporação de diretrizes e ações com a 

finalidade de modificar as dimensões socioculturais e a lógica das relações 

sociais, obstáculos fundamentais que se opõe a equidade entre os sexos (RICO 

1993). 

 Segundo Rico (1993), a democratização do processo de desenvolvimento e 

a ampliação do conceito de cidadania, enquanto condições para a equidade 

precisam ser acompanhadas de uma transformação cultural, que traga 

modificações tanto no nível das estruturas como no imaginário social e nas 

representações simbólicas. Reconhecer a contribuição das mulheres à sociedade, 

a importância da sua participação ativa nos processos em curso, requer que se 

identifiquem os fatores que limitam a sua autonomia, para assim assentar as 

bases capazes de modificar as imagens e estereótipos discriminatórios dos 

papeis e da identidade feminina. Dessa forma, seria possível avançar para a 

convergência do desenvolvimento dos indivíduos com o desenvolvimento dos 

países.  

  Rico (1993) afirma que a introdução da perspectiva de gênero no 

desenvolvimento significa reconhecer uma contribuição significativa, que permite 

vincular as macropolíticas e a vida cotidiana das pessoas às análises dos temas 

básicos e permanentes do desenvolvimento. Realizar essa tarefa poderia 
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 Título original: “Desarrollo y equidad de género: uma tarea pendiente”.  
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possibilitar alcançar objetivos referentes à melhora da qualidade de vida dos 

indivíduos, no marco da equidade política, econômica, social, cultural e de 

gênero. Para a autora, existem duas preocupações pendentes diretamente 

vinculadas com a qualidade e as condições de vida das mulheres que necessitam 

ser incorporadas às políticas globais. Uma dessas preocupações diz respeito ao 

acesso ao poder e a tomada de decisões públicas e a outra a transformação das 

regulações no mundo reprodutivo.  

 O Programa de Ação Regional para as Mulheres da América Latina e 

Caribe (1995-2001) aponta para o modelo de desenvolvimento integral, do qual se 

espera a superação das diferenças entre as políticas econômicas e sociais e que 

considere diversos aspectos da equidade social de modo a tornar possível a 

existência de sociedades democráticas e produtivas na região. Para tanto se faz 

necessário à complementação das políticas econômicas e sociais, a 

transformação da educação, o fortalecimento dos serviços de saúde, o 

investimento em recursos humanos, a conquista da conquista da sustentabilidade 

ambiental, a atualização das instituições e a formação de consensos sobre o 

crescimento equitativo. A consecução de todos os objetivos deve considerar a 

dimensão de gênero e o direito das mulheres a pleno exercício da cidadania 

(CEPAL, 2006). 

 O objetivo desse programa foi “acelerar o alcance da equidade de gênero e 

a total integração das mulheres no processo de desenvolvimento, assim como o 

pleno exercício da cidadania no marco do desenvolvimento sustentável, com 

justiça social e democracia”57 (CEPAL, 2006, p.15).  

 O Programa se articulou em torno de oito áreas estratégicas: 1) Equidade 

de gênero; 2) Desenvolvimento econômico e social com perspectiva de gênero: 

participação equitativa das mulheres nas decisões, reponsabilidades e benefícios 

do desenvolvimento; 3) Eliminação da pobreza; 4) Participação equitativa das 

mulheres na tomada de decisões e no poder, na vida pública e privada; 5) Direitos 

humanos, paz e violência; 6) Responsabilidades familiares compartilhadas; 7) 

Reconhecimento da pluralidade cultural da região e 8) Apoio e cooperação 

internacional. 
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 Citação original: “Acelerar el logro de la equidade de género y la total integración de las mujeres 
em processo de desarrollo, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco se un marco 
de un desarrollo sustentable, con justicia social y democracia” (CEPAL, 2006, p.15). 
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 Em vários pontos em que se faz referência à educação esta é relacionada 

à formação de recursos humanos e à capacitação. Na linha estratégica II, 

propõem-se:  

 

Promover a elaboração e execução de políticas de formação de 
recursos humanos destinadas a alcançar a equidade social e de 
gênero por meio de uma reorientação radical para áreas não 
tradicionais de capacitação e formação profissional das mulheres, 
especialmente as jovens, apoiada pela implementação de 
atividades nas áreas de orientação, educação formal e da 
indústria e de aprendizagem de tecnologias avançadas, com 
vistas aos mercados de trabalho e as demandas de recursos 
humanos, tanto no setor público como no privado e, 
especialmente, dentro das empresas (CEPAL, 2006, p. 27, 
tradução nossa).58 

 

 No documento “As mulheres na formação de recursos humanos na 

América Central: eficiência e equidade” (1994), também é possível identificar os 

pressupostos presentes nos documentos anteriores que inauguraram a proposta 

da TPE, uma vez que parte da convicção de que o investimento em capital 

humano, com ênfase na mulher, promove a competitividade, a equidade e o 

desenvolvimento (CEPAL, 1994). 

 Para a CEPAL (1994), a educação e capacitação das mulheres, enquanto 

mães, somada as políticas de fomento a paternidade responsável, são fatores 

fundamentais para o rompimento da transmissão intergeracional da pobreza. 

Além disso, influenciam nas políticas de atenção à saúde materno infantil, na 

redução dos índices de mortalidade infantil e de fecundidade.  

   A CEPAL demonstra uma preocupação com o avanço da pobreza na 

região, afirmando que determinados grupos são mais vulneráveis a ela, dentre os 

quais as mulheres, ao ponto de mencionar o conceito de feminização da pobreza. 

Entre as causas desse fenômeno estão às elevadas taxas de fecundidade, o 

maior índice de analfabetismo, condições laborais ainda mais adversas que as da 

população masculina, a dupla jornada, além disso, as mulheres pobres 
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 Citação original: “Promover el deseño y la aplicación de políticas de formación de recursos 
tendientes a lograr la equidad social y de género mediante una reorientación radical hacia áreas 
no tradicionales de la capacitación y la formación profisional de las mujeres , especialmente de las 
jóvenes, apoyada por la implementación de actividades en los ámbitos de la orientación, la 
educación formal y la industria y el aprendizage de tecnologías avanzadas, con vistas a los 
mercados laborales y las demandas de recursos humanos, tanto en el sector público com en el 
privado, y sobre todo dentro de las empresas” (CEPAL, 2006, p. 27). 
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apresentariam maiores problemas de desnutrição, enfermidade e insalubridade do 

que os homens.  

 A relação entre educação, pobreza e gênero foi abordada pela CEPAL em 

algumas edições do relatório publicado anualmente intitulado “Panorama Social 

da América Latina e Caribe”. Na edição do ano de 1995, a comissão afirma que o 

investimento na educação é rentável tanto para os próprios sujeitos, como para 

suas famílias, sociedade e economia. Logo, seria justificável que crianças, 

adolescentes e jovens se dedicassem exclusivamente a completar a educação 

básica, pois no futuro poderão receber rendas que superem em mais de seis 

vezes os custos de investimentos educacionais. A CEPAL considera que a 

principal efeito do abandono escolar é de caráter intergeracional. 

 

(...) dado o menor nível educativo alcançado, estes 
adolescentes constituirão famílias mais numerosas e com 
menor capacidade para gerar rendas, o que elevará 
significativamente a probabilidade de que caiam em pobreza 
e de se trate de famílias cujo baixo clima educacional gerará 
adicionalmente menores conquistas educacionais para seus 
filhos (CEPAL, 1995, p. 38, tradução nossa)59. 

 

 O “Panorama Social da América Latina e do Caribe de 1995” faz relação 

entre a participação e a contribuição das mulheres para a renda familiar. Nas 

famílias nas quais o casal possui um trabalho remunerado, aproximadamente 

30% da renda vem das atividades da mulher. Essa quantia crescente é decisiva 

para superar a pobreza e atenuar a falta de recursos dos lares mais pobres. Por 

outro lado, o número de famílias encabeçadas por mulheres têm aumentado e 

essas são mais frequentes nos estratos mais pobres da população, pois elas 

assumem múltiplas responsabilidades e estão sujeitas a variadas pressões, o que 

atenta contra o bem estar dos membros da família (CEPAL, 1995). 

 Segundo a CEPAL (1995), entre os fatores que diferenciam as mulheres 

dos homens, enquanto provedores das famílias, estão o maior nível de 

desemprego, o número de horas trabalhadas, os salários mais baixos e as 

dificuldades para participar no mercado laboral. A baixa renda e o maior nível de 
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 Citação original: (...) dado el menor nível educativo alcanzado, estos adolescentes constiuíram famílias 
más numerosas y con menor capacidade para generar ingresos, lo que elevará significativamente la 
popalidad de que caigan en la pobreza y de que se trate de hogares cuyo bajo clima educacional generará 
adicionalmente menores logros educacionales a sus hijos (CEPAL, 1995, p. 38).  
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vulnerabilidade das famílias pobres providas pelas mulheres demonstram que 

devem ser objeto especial das políticas sociais.  

 Pontua a CEPAL (1995), que apesar disso, continua crescendo a 

participação das mulheres na atividade econômica, sobretudo no caso daquelas 

que pertencem ao grupo de idade em que o cuidado das crianças exige maior 

dedicação. Portanto, aumenta a demanda de apoio por políticas que consideram 

a dimensão de gênero, como a flexibilização do horário de trabalho, a ampliação 

de serviços à infância e à saúde, a prolongação da jornada escolar, o aumento da 

cobertura a educação pré-escolar e a licenças à maternidade e à paternidade. 

 Para a CEPAL (1995), se por um lado o maior número de filhos e as 

maiores responsabilidades domésticas reduzem a participação da mulher na 

atividade econômica, por outro lado a importância desses fatores é cada vez 

menor à medida que aumenta o nível educacional das mulheres. A educação é 

um dos fatores que mais influenciam na incorporação das mulheres no mercado 

de trabalho, pois proporciona a aquisição de certas habilidades e destrezas, que 

incrementam o capital humano, além de valores que as orientam para o 

desempenho de atividades fora do lar. 

 Evangelista e Shiroma (2006) afirmam que no início da década de 1990, 

quando a CEPAL propôs a articulação entre transformação produtiva, equidade e 

conhecimento, o fez porque identificou a complexificação dos processos 

resultantes do avanço das forças produtivas e da incorporação do sistema de 

manufaturas flexíveis que transformaram a divisão do trabalho e promoveram a 

desqualificação progressiva do trabalhador. Todo esse processo se constitui em 

entrave à extração de mais valia, fazendo com que o capital buscasse estratégias 

para elevar a qualificação média dos trabalhadores ao mesmo tempo em que 

assegura o controle sobre eles, em um contexto de reestruturação produtiva que 

conduziu à precarização do emprego, aumento das taxas de desemprego e suas 

inevitáveis consequências.  

 Argumentou-se que somente as nações que se adequassem aos modelos 

propostos por agências internacionais teriam condições de competir no mercado 

globalizado. Esse raciocínio se justificou por meio de números que evidenciavam 

que o sucesso dos países centrais resultou do investimento em educação. A 

comparação do PIB de cada país e o percentual dedicado à educação foi utilizado 
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para demonstrar que a esse campo cabia o papel de protagonista na batalha pelo 

desenvolvimento (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006). 

 Em “Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com 

equidade” (1992), a CEPAL traçou um modelo educacional que preconizou o 

ensino da língua pátria, ciências e matemática, áreas consideradas fundamentais 

para a competência tecnológica. Esse projeto educativo difundiu um ideário 

ilusionista, segundo o qual, cumpridas tais exigências, os países em 

desenvolvimento poderiam competir nas negociações internacionais e até mesmo 

superar as condições de pobreza (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006). 

 A crise dos anos 1980 colocou a necessidade de superação do padrão de 

desenvolvimento voltado para o mercado interno. A dívida externa obrigava os 

países da região a incrementar suas exportações para se inserirem de forma mais 

competitiva no mercado internacional. De um lado, havia forte retração 

econômica, um movimento de urbanização e o aumento da natalidade em lares 

pobres. De outro lado, o crescimento da produção industrial se reduzia e o setor 

público perdia dinamismo. Entraram em colapso as fontes de emprego 

tradicionalmente associados a maior produtividade, estabilidade, benefícios e 

seguridade social. Frente a esse quadro de agravamento da questão social a 

CEPAL propõe a promoção da equidade em todas as áreas a fim de realizar as 

transformações necessárias ao desenvolvimento global (EVANGELISTA; 

SHIROMA, 2006). 

 Embora a Comissão ao tratar do tema do desenvolvimento, nas décadas 

de 1970 e 1980, tenha incorporado a preocupação com as condições de vida da 

população e difundido a ideologia do crescimento como redutor das 

desigualdades não se pretendia atacar as causas da pobreza (EVANGELISTA; 

SHIROMA, 2006). Com a finalidade de ocultar as reais causas do 

empobrecimento da população e administrar possíveis levantes sociais dele 

decorrentes, um conjunto de políticas compensatórias aliadas a um discurso da 

educação como redentora foi disseminado pelo continente. Nesse contexto, 

alguns elementos da Teoria do Capital Humano (TCH) foram resgatados e 

modificados e a educação se torna uma responsabilidade individual voltada para 

a empregabilidade (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006). 
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 A TCH foi incorporada na teoria econômica moderna por Jacob Mincer e 

popularizada por Theodore William Schultz e Gary Stanley Becker nas décadas 

de 1950 e 1960 (MOTTA, 2008). Essa teoria concebe a educação como uma 

forma do indivíduo investir em si mesmo, o que por sua vez, teria forte influência 

no crescimento econômico. Para o teórico, os ganhos na produtividade são 

alcançados por meio de investimento no homem. O componente da produção que 

resulta da instrução é um investimento em habilidades e conhecimentos que 

aumenta as rendas futuras, como qualquer outro investimento em bens de 

produção. O capital humano seria então o montante de investimento que a nação 

ou indivíduos fazem almejando retornos adicionais futuros (FRIGOTTO, 2008). 

Nas palavras de Schultz: 

 

A característica distintiva do capital humano é a de que ele é parte 
do homem. É humano porquanto se acha configurado no homem, 
e é capital porque é uma fonte de satisfações futuras, ou de 
futuros rendimentos, ou ambas as coisas. Onde os homens sejam 
pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável, no 
sentido de que possa ser vendido. Pode, sem dúvida, ser 
adquirido, não como um elemento de ativo, que se adquire no 
mercado, mas por intermédio de um investimento no próprio 
indivíduo. Segue-se que nenhuma pessoa pode separar-se a si 
mesma do capital humano que possui. Tem de acompanhar, 
sempre, o seu capital humano, quer o sirva na produção ou no 
consumo (SCHULTZ, 1973, p. 53). 

 

 Para Predolim (2011) estas ideias centrais da TCH permitem sustentar a 

articulação entre educação e desenvolvimento, pois a educação ao converter-se 

em um investimento nas pessoas, aperfeiçoaria suas capacitações, aumentaria a 

produtividade e os futuros rendimentos auferidos pelos indivíduos, tornando-se 

assim essencial como propulsora do desenvolvimento.  

 

Os trabalhadores transformaram-se em capitalistas, não pela 
difusão da propriedade das ações das empresas, como o folclore 
colocaria a questão, mas pela aquisição de conhecimentos e de 
capacidades que possuem valor econômico. Esse conhecimento e 
essa capacidade são em grande parte produto de investimento e, 
combinados com outros investimentos humanos, são 
responsáveis predominantemente pela superioridade produtiva 
dos países tecnicamente avançados (SCHULTZ, 1973, p. 35 apud 
PREDOLIM, 2011, p. 45).   
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  O fator H (capital humano) passa a ser elemento para explicar os 

diferenciais de desenvolvimento entre países e entre indivíduos. A explicação que 

antes era composta por A (nível de tecnologia), K (insumos em capital) e L 

(insumos de mão-de-obra), outrora recebe um novo fator H como potenciador do 

fator L. Desse modo, países que investissem mais em capital humano teriam 

maior probabilidade para sair do subdesenvolvimento e chegar ao 

desenvolvimento (FRIGOTTO, 2008). 

  A TCH possui um caráter ideológico e uma natureza reducionista de 

sociedade, de trabalho, de ser humano, de educação e de história. O discurso 

liberal pressupõe que todos os sujeitos aparecem no mercado em iguais 

condições de escolha individual, no entanto oculta o processo assimétrico que 

produziu proprietários privados de meios e instrumentos de produção (detentores 

de capital, classe capitalista) e trabalhadores, cuja mercadoria é a força de 

trabalho. Não obstante, essa concepção ignora o processo histórico desigual das 

diferentes nações (FRIGOTTO, 2008). Concebe a desigualdade social como algo 

conjuntural que pode ser corrigido mediante fatores como a qualificação dos 

trabalhadores e a modernização da produção, desconsiderado o fato do problema 

ser uma questão estrutural do próprio sistema capitalista (MOTTA, 2008). 

 A TCH não consegue responder se os países subdesenvolvidos e os 

indivíduos pobres e de baixa renda assim o são por que não tem escolaridade ou 

vice versa. Somente uma analise histórica da escravidão, do colonialismo e do 

imperialismo revela que os países submetidos a um ou mais desses fatores sãos 

os que têm menos escolaridade.  O acesso desigual a um conhecimento desigual 

para os trabalhadores se deve a uma desigualdade estrutural de renda e de 

condições de classe (FRIGOTTO, 2008). 

 Em síntese o que verifica nos documentos cepalinos do início até 

aproximadamente meados nos anos 1990, é a utilização do slogan “educação 

para a competividade”. Nesse momento, estava emergindo a necessidade de 

pensar as espeficidades dos grupos específicos, como é o caso das mulheres.  

Posteriormente, incorporam-se conceitos como capital social, coesão, 

empoderamento, comunidade, cidadania ativa, entre outros. Agora entre em cena 

a “educação para o alívio da pobreza”. Nessa proposta, torna-se imprescindível a 
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incorporação da dimensão de gênero. Na próxima seção discutimos sobre o 

alargamento do papel da educação (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006). 

 

3. 2 Da Teoria do Capital Humano (TCH) à Teoria do Capita Social (TCS): a 

ampliação da função educacional para homens e  mulheres 

 

 Evangelista; Shiroma (2006) argumentam que na virada do século, a 

apreensão relativa aos depauperados da sociedade se intensificou. Documentos 

mais recentes entonam o conceito de capital social e de educação para a inclusão 

social dos empobrecidos. As autoras apostam na hipótese de que “esse discurso 

– que relaciona educação e combate à pobreza – quer se concretizar pelas vias 

da empregabilidade, da educação da menina e da política da inclusão, 

mobilizando a denominada cidadania ativa” (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006, p. 

51). 

   As assertivas das autoras podem ser verificadas no documento intitulado 

“Equidade, desenvolvimento e cidadania” 60 (2000), no qual a CEPAL afirma que a 

América Latina adentra o século XXI com avanços significativos nos âmbitos 

econômico, social e político. No entanto, a instabilidade do crescimento 

econômico e as frequentes crises financeiras indicam que não se eliminou as 

causas desses problemas. Nesse sentido, aponta-se para o aumento da 

heterogeneidade estrutural dos setores produtivos, a deterioração dos mercados 

de trabalho e consequentemente dificuldades referentes à coesão social. É 

necessária então uma reorientação dos padrões de desenvolvimento em torno de 

um eixo principal, a equidade, afinal não podia ser diferente quando se trata dos 

países com as piores distribuições de renda do mundo. Isto significa que ao 

mesmo tempo em que se busca um desenvolvimento econômico mais estável, 

dinâmico e competitivo, deve-se perseguir também um desenvolvimento 

integrador em termos sociais e sustentável em termos ambientais. Esse tipo de 

edificação só pode ser construído ao se levar em consideração três fatores: a 

democracia; o fortalecimento da cidadania e o reconhecimento de que os 

problemas terão soluções diferentes dependendo do contexto nacional (CEPAL, 

2000). 

                                                           
60

 Título original: “Equidad, desarrollo y ciudadanía”.  



107 

 

 Considera a CEPAL (2000) que a inequidade é uma característica própria 

da maioria dos modelos de desenvolvimento que têm predominado na América 

Latina e Caribe. O esforço para mudar esse quadro deve residir na tarefa de 

romper os canais de reprodução intergeracional da pobreza e da desigualdade (o 

educativo, o ocupacional, o patrimonial e o demográfico), bem como as barreiras 

da discriminação de gênero e etnia que agravam seus efeitos. Não por acaso, 

entende-se que os desafios impostos pelo desenvolvimento integral deveriam ser 

abordados a partir de duas plataformas básicas, consideradas chaves-mestras 

desse processo: a educação e o emprego. Acredita-se que se as pessoas 

concluírem o segundo grau terão maior probabilidade de não cair na pobreza, 

este deveria ser, portanto um objetivo universal para os diferentes países da 

região, a ser realizado de forma gradual, sempre de acordo com seu atual estágio 

de desenvolvimento. Nesse sentido, diz-se:  

 

Em uma era caracterizada pela mudança constante, o propósito 
essencial dessa educação deve desenvolver habilidades para 
“aprender a aprender”, em vez de habilidades limitadas ao 
tradicional conteúdo acadêmico. É importante também que as 
pessoas aprendam a lidar com as novas ferramentas 
proporcionadas pelos setores da comunicação, informação e 
cultura (CEPAL, 2000, p. 54, tradução nossa)61.  
 

 Seguindo a mesma linha dos documentos citados anteriormente, aponta-se 

para os crescentes desafios em termos de competividade, contexto no qual é 

importante melhorar a qualidade e a relevância da educação secundária e 

universitária. Como a maior parte dos jovens que ingressa no mercado de 

trabalho está empregada em empresas de pequeno e médio porte, é necessário 

transmitir as habilidades necessárias para elevar a produtividade destas, seja por 

meio do sistema educacional formal ou de programas de capacitação. Para tanto, 

sugere-se no caso da educação universitária, que esta participe dinamicamente 

dos sistemas nacionais de inovação, estabelecendo ligações com o setor 

empresarial.  

                                                           
61

 Citação original: En uma era caracterizada por el constante cambio, además del contenido 
académico tradicional, el propósito essencial de esta educación deve ser el desarrollo de 
habilidades para “aprender a aprender. Requiere también enseñar a manejar los nuevos 
instrumentos que ofrecen las comunicaciones, la información y la industrial cultural (CEPAL, 2000, 
p. 54).  
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 No tange a situação das mulheres, a CEPAL chama a atenção para os 

avanços, contradições e resistências referentes à agenda de equidade de gênero. 

Na área educacional, observam-se progressos em termos de matrícula e de 

progressão. No entanto, isso não tem se revertido na integração ao mercado de 

trabalho e/ou nas estruturas de poder e tomada de decisões. Se, como foi dito 

anteriormente, o emprego é uma das chaves-mestras do desenvolvimento 

integral, é preciso avançar na incorporação da perspectiva de gênero nas políticas 

desenvolvimentistas (CEPAL, 2000).  

 Interessante notar, nesse documento, um alargamento da função da 

educação, como é possível perceber no fragmento abaixo: 

 

A consolidação da democracia como sistema político impõe o 
desafio de construir uma cultura voltada para a cidadania com 
valores democráticos profundamente arraigados. A educação, 
portanto, precisa reforçar valores como direitos humanos, 
democracia, coesão social e solidariedade, igualdade entre os 
sexos, respeito pela diversidade racial e cultural, sustentabilidade 
ambiental e afirmação de projetos históricos e de memórias. 
Importa, então, educar com um estilo que induza as pessoas a 
atuar de forma mais ativa em relação ao uso do conhecimento, a 
estarem mais dispostas em participar nos debates e trabalho em 

grupo e a se conscientizarem mais dos seus direitos (CEPAL, 
2000, p. 54, tradução nossa)62.  

 
 Para Motta (2008) esse alargamento teve por finalidade criar as condições 

necessárias à produção e à reprodução do capital na virada do milênio. Nesse 

sentido a partir do final da cada de 1990, foram introduzidos outros mecanismos 

de ajuste políticos traduzidos nas “políticas de desenvolvimento do milênio” 

(PMDs). Nesse conjunto de políticas foram introduzidas novas bases ideológicas 

calcadas na Teoria do Capital Social (TCS). Na área educacional, esse processo 

de ajuste deflagra uma nova etapa de rejuvenescimento da TCH, ao incorporar 

elementos da TCS. 

                                                           
62

 Citação original: La consolidación de la democracia como sistema político plantea, por outra 
parte, el reto de construir uma cultura ciudadana com vocación democrática. La educación debe 
reforzar, por ello, valores como los derechos humanos, la democracia, la solidaridad y cohesión 
social, la equidade de género, el respecto a la diversidade étnica y cultural, la sostenibilidad 
ambiental y la afirmación de memorias y proyectos históricos. Importa, pues, educar com um estilo 
que induzca a los sujetos a actuar com mayor autonomia en el uso del conocimiento, a estar más 
dispuestos a participar en debates y trabajos de grupo, y a tomar mayor conciencia respecto de 
sus debere y derechos (CEPAL, 2000, p. 54). 
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 Apesar de não ser o primeiro teórico a trabalhar com o conceito de capital 

social, foi Robert David Putnam quem dedicou anos de pesquisa sobre o assunto, 

tornando-se a principal referência em estudos referentes ao tema. Para o autor, o 

problema da diferença de desenvolvimento econômico e social em qualquer 

formação histórico-social pode ser superado ao tomar-se como central a questão 

da “cultura cívica”, pois sociedades com elevados graus de consciência cívica, de 

solidariedade e de confiança entre seus membros e instituições atingem níveis de 

bem estar-estar social superiores (MOTTA, 2008, p. 558).     

 Motta (2008) explica que a ideia de renovar a “cultura cívica” encontra 

respaldo na proposta da Terceira Via de Anthony Giddens. A Terceira Via parece 

uma suposta alternativa e o mesmo tempo uma combinação de elementos do 

neoliberalismo. Propõe certa “humanização” do Estado neoliberal e da sociedade 

de livre mercado. Diante das mazelas sociais ocasionadas pelas reformas 

neoliberais e de possíveis levantes era preciso recuperar e/ou garantir a coesão 

(GROPPO; MARTINS; 2008). 

 Para Giddens o capitalismo é um sistema natural praticamente eternizado, 

não cabendo aos homens à direção do processo histórico. Apesar disso, a nova 

ordem pós-tradicional e a globalização possibilitam aos indivíduos exercer a 

reflexividade na sua vida pessoal e coletiva, ou seja, podem controlar suas 

atividades e o significado delas, ainda que não em toda sua extensão. Nesse 

sentido, é possível a criação de uma sociedade civil ativa, na qual os indivíduos 

atuem mais na prestação de serviços, como o propalado voluntariado. Esta nova 

sociedade civil pode contribuir com a reestruturação da sociedade danificada, 

contribuindo com a coesão social e como a disseminação de posturas mais 

harmônicas, flexíveis, dialógicas e cooperativas (GROPPO; MARTINS; 2008). 

 No “Panorama Social da América Latina 2001-2002”, a CEPAL reconhece 

que existe uma variedade de definições e aplicações para o conceito de capital 

social. Há um esforço para explicitar os elementos constitutivos do termo, que em 

linhas gerais, é entendido como o conjunto de relações sociais baseadas na 

confiança e os comportamentos de cooperação e reciprocidade (CEPAL, 2002). 

 No entanto, alerta a CEPAL, se por um lado em todas as sociedades existe 

a habilidade de trabalhar em equipe e de praticar a ajuda mútua para o alcance 

de metas comuns, por outro lado existe a contradição e o conflito, principalmente 
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em nações altamente segmentadas econômica e socialmente, como as latino-

americanas. Esse problema ocorre porque o capital social não está igualmente 

distribuído na sociedade, sendo determinado pelo nível educacional e 

socioeconômico, pelo gênero e etnia e pela localização geográfica. Recomenda-

se então a promoção do capital social de setores excluídos para que estes se 

transformem em atores sociais, o que requer que o Estado assuma uma postura 

mais proativa, permitindo que os próprios setores marginalizados definam de 

modo mais autônomo suas necessidades e formas de satisfazê-las (CEPAL, 

2002).  

 Acredita-se que o capital social pode contribuir na busca de soluções para 

o problema da pobreza e da desigualdade. A mobilização do capital social requer 

tanto um sistema econômico dinâmico e includente como também um sistema 

sociopolítico mais amplo e que seja coerente com o objetivo da inclusão. Visto 

que a CEPAL trabalha com uma concepção de desenvolvimento com um enfoque 

integral, consequentemente os programas de erradicação da pobreza devem ser 

a fiel expressão dessa característica. Um dos maiores desafios nesse sentido é a 

carência de instituições formais adequadas, que sejam capazes de possibilitar a 

participação dos diversos atores sociais, de intervir na realidade dos setores mais 

pobres da população e promover sistemas eficazes de coordenação entre as 

autoridades econômicas e sociais. O capital social comunitário atuaria de forma 

positiva nas relações entre o Estado e a sociedade, uma vez que complementa de 

diversas formas os serviços públicos (CEPAL, 2002). Afinal nas “sociedades em 

que as pessoas têm o costume de cooperar e trabalhar em conjunto em grandes 

instituições, são muito maiores as probabilidades de que surjam instituições 

estatais poderosas e eficientes (FUKUYAMA, 2003, p. 36)63. 

 Essas ideias ganham respaldo diante do reconhecimento, já em meados da 

década de 1990, que as políticas neoliberais não tardariam a fracassar. Na 

concepção cepalina, como foi discutido no capítulo II desse trabalho de 

dissertação, o problema foi que a tríade mercado, Estado e sociedade, foi incapaz 

de responder aos desafios globais atuais e futuros. Logo, o desafio consiste em 

                                                           
63

 Citação original: “En las sociedades em que la gente tiene la com costumbre de cooperar em conjunto em 
grandes instituiciones, son muchos mayores las probabilidads de que surjan instituiciones estatales 
poderosas e eficientes” (FUKUYAMA, 2003, p.36). 
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posicionar o Estado no lugar que lhe cabe diante do futuro (CEPAL, 2010a). 

Propõe-se “perfilar a postura correta do Estado, dotando-o de ferramentas 

suficientes para- em equilíbrio com o mercado e o cidadão- afirmar seu papel 

exato, buscando alcançar o equilíbrio ótimo desta trilogia na dinâmica do 

desenvolvimento” (CEPAL, 2010a, p. 217-218). 

 Diante deste cenário, as relações de cooperação devem ser estabelecidas 

entre Estado-mercado-sociedade civil nos níveis local, nacional, regional e global, 

de modo a instaurar um ambiente de estabilidade econômica e política. Se antes 

imperava a tese do Estado Mínimo em que as políticas operavam a 

descentralização no plano organizacional e gerencial, agora o Estado passa a 

assumir uma face educadora, pois apenas conduz as políticas sociais, visto que 

os gastos nas áreas sociais se mantêm reduzidos (MOTTA, 2008). 

 O agravamento da questão social colocou a necessidade da passagem do 

“círculo vicioso da exclusão” para o “circulo virtuoso da inclusão”. Todos são 

convocados para a tarefa, na qual se devem manter comprometidos e coesos. 

Não por acaso a ideia de outorgar poder e autonomia as comunidades ganha 

destaque nas recomendações das agências internacionais, descentralizam-se as 

questões operacionais da gestão do cotidiano, mas permanecem centralizadas as 

decisões estratégicas (SHIROMA, 2001).  

 A intensificação do pauperismo foi um dos obstáculos encontrados para 

que os setores econômicos e políticos dominantes pudessem reproduzir as 

políticas neoliberais de hipertrofia financeira. Se por um lado, emerge um mundo 

livre e aberto às possibilidades produtivas e à acumulação de riquezas, por outro 

se evidenciam como consequências a miséria crescente e a degradação do meio 

ambiente.  A pobreza passa a ser a causa de outros problemas que reforçam a 

interdependência dos países e dos seres humanos, como a AIDS, as migrações, 

o crescimento demográfico, a degradação do meio ambiente e o terrorismo 

(MOTTA, 2008). Todo esse quadro coloca a necessidade de discutir as 

dimensões sociais e culturais do desenvolvimento econômico (MOTTA, 2008; 

CEPAL, 2010a; CEPAL, 2012; CEPAL, 2014; CEPAL; 2016). 

 Produzir mudanças no sentido de um modelo de desenvolvimento, no qual 

os pobres tenham oportunidades, não pode ser tarefa somente de um mercado 

em bom funcionamento, mas da sociedade em geral. Todos de forma solidária e 
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cívica devem estimular a participação dos pobres nos ativos sociais disponíveis 

na sociedade e capacitá-los ao ingresso no mercado de modo a torná-los 

produtivos. Na luta contra a pobreza, não basta investir em capital humano, mas 

fundamentalmente em capital social (MOTTA, 2008). 

 Se o foco é a pobreza e o poder para superá-la está a cargo dos próprios 

pobres, desenvolvido por meio da potencialização do capital social, nada mais 

lógico do que abordar as especificidades das mulheres que são as mais 

vulneráveis ao problema. Nesse sentido, evoca-se o termo empoderamento, 

considerado um dos fatores que potencializa o capital social (CEPAL, 2002). A 

autonomia econômica é essencial para o empoderamento das mulheres, pois 

desenvolve sua capacidade de tomar decisões, além de fortalecer certas 

dimensões subjetivas que as fazem sentir menos vulneráveis (CEPAL, 2003). Na 

concepção cepalina o conceito pode ser assim definido:  

 

Processo social mediante ao qual de adquire poder, tanto para 
controlar os recursos externos como para acrescentar as 
habilidades individuais e coletivas e o bem estar dos membros de 
uma sociedade. O empoderamento implica a busca de 
mecanismos de acesso e controle de recursos, pois envolve 
conflitos e lutas de poder. As capacidades e o empoderamento 
individual (autoestima, habilidades sociais, manejo de informação, 
segurança em si mesmo, etc.) são parte do capital humano e não 
capital social. No entanto, podem ser matéria prima para o insumo 
que colabora com a expansão do capital social (ARRIAGADA, 
2006, p. 53 tradução nossa)64. 

 
 Se a autonomia das mulheres está relacionada ao processo de 

empoderamento e de superação da exclusão social, compreender em que medida 

elas são capazes de decidir autonomamente sua participação no mercado de 

trabalho e na política ou vida cívica, é imprescindível para os avanços em relação 

à equidade de gênero. Ademais, a perspectiva de gênero é essencial para o 

entendimento da complexidade da pobreza. Acredita-se que as mulheres, suas 

                                                           
64

 Citação original: Proceso social mediante el cual se adquiere poder, tanto para controlar los 
recursos externos como para acrecentar las habilidades individuales y colectivas y el bienestar de 
los miembros de una sociedad. El empoderamiento implica la búsqueda de mecanismos de 
acceso y control de recursos, por lo que involucra conflictos y luchas de poder. Las capacidades y 
el empoderamiento individual (autoestima, habilidades sociales, manejo de información, seguridad 
en sí mismo, etc.) son parte del capital humano y no son capital social. Sin embargo, pueden ser 
materia prima o insumo que colabora a la expansión del capital social (ARRIAGADA, 2006, p. 53).  
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organizações e experiências são recursos de que dispõem os países para 

enfrentar a problemática do desenvolvimento (MONTAÑO, 2003).  

 Em relação à questão de gênero, entende-se que as estratégias de 

desenvolvimento só serão eficazes se a mulher desempenhar um papel central. 

Quando elas participam plenamente as famílias ficam mais saudáveis e melhor 

alimentadas, aumentam seus rendimentos, poupança e investimentos. 

Consequentemente, o efeito se estende das famílias para as comunidades e 

destas para os países. A percepção é a de que se as mulheres prosperam, 

prospera toda a sociedade. (CEPAL, 2005). No entanto, com já havia sido 

destacado em “Equidade, desenvolvimento e cidadania” (2000), é preciso 

considerar que a educação é uma das chaves-mestra nesse processo, pois é 

capaz de gerar um progresso simultâneo em relação à igualdade, o 

desenvolvimento e cidadania, sendo essencial na luta contra a perpetuação da 

pobreza de uma geração a outra (CEPAL, 2000). 

 No irromper do novo milênio, os cepalinos afirmam a existência de uma 

interdependência em relação aos esforços dirigidos a reduzir a pobreza e a 

desigualdade e as iniciativas de investimento em capital social. Os esforços de 

redução da pobreza exercem influência positiva no capital social de um país pelo 

fato de diminuir a segregação. Em contrapartida, as iniciativas no processo de 

investimento em capital social, categoria que por unir as pessoas tende a diminuir 

a desigualdade de renda e a pobreza, que contribuem com a segregação. Afinal 

como sustentam Robison; Siles; Schimid (2003, p. 52), “o capital social é a 

solidariedade que uma pessoa ou um grupo sente pelos demais. Se baseia em 

relações de solidariedade que podem ser descritas mediante o uso de redes”.65 

Quando se afirma que a pobreza pode ser superada por meio da colaboração dos 

cidadãos, idealiza-se um modelo de “sociedade solidária que evita o conflito, 

educa para a tolerância e para a confiança mútua” (MOTTA, 2008, p. 561). 

 Nesse contexto, há uma ampliação do papel da educação, que agora 

passa a produzir além de capital humano, o capital social (FUKUYAMA, 2003). 

Nesse sentido: 

                                                           
65

 Citação original: “El capital social es la solidariedad que una persona ou un grupo siente por los demás. Se 
basa en relaciones de solidariedad que pueden describirse mediante el uso de redes (FUKUYAMA, 2003, p. 
52). 
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[...] na perspectiva da ‘teoria do capital social’ a educação passa a 
exercer a dupla função aumentar a competitividade e a 
produtividade do indivíduo e de construir uma ‘cultura cívica’ como 
mecanismo de construção de uma sociedade solidária, harmônica, 
confiável, ‘da paz’, necessário para aliviar a pobreza. (MOTTA, 
2008, p. 561, grifos nos originais).  

 

 A educação é tanto um direito como uma condição para o 

desenvolvimento. Por meio dela, é possível melhorar as condições sociais, 

econômicas e culturais dos países. A elevação do nível educativo da população 

está associada à melhora de outros fatores chaves do desenvolvimento e do bem 

estar, como a produtividade, a mobilidade social, a redução da pobreza, a 

construção da cidadania e da identidade social e para o fortalecimento da coesão 

social (CEPAL, 2010b). 

  Para a CEPAL (2010b) é fundamental incluir no currículo conteúdos 

voltados à formação para uma cultura da paz e da democracia, capaz de 

desenvolver valores, atitudes e habilidades socioemocionais e éticas que 

promovam uma convivência social em que todos participem e compartilhem 

plenamente sobre o que são e como colocar em prática os direitos humanos. A 

educação para a paz e a democracia deve também reconhecer e fomentar a 

igualdade de direitos e oportunidades, principalmente em relação às mulheres, 

que historicamente sofrem discriminações e exclusões. Além disso, recomenda-

se que a educação considere a liberdade de expressão, a satisfação das 

necessidades básicas do desenvolvimento e a proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade.  

 Para Motta (2008), a ideia que foi sendo configurada acerca da concepção 

de desenvolvimento sustentável para o novo milênio não considera somente as 

questões estritamente ambientais, mas também o desperdício dos recursos 

humanos (massa de trabalhadores excluídos do processo produtivo), e de 

recursos materiais (sobretudo aquelas que produzem energia). Ocorre que o que 

está em jogo não é apenas o desperdício de recursos em si, mas o conflito social 

causado por ele. A alternativa vai além das estratégias de desenvolvimento 

econômico, envolvendo o desenvolvimento social para amenizar as sequelas e os 

riscos provenientes de uma economia liberada.  
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 A saída encontrada pela escola de pensamento que pensa a expansão do 

capitalismo na América Latina e Caribe, a CEPAL, é um modelo que harmoniza a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental em uma visão estratégica de 

desenvolvimento, tendo a igualdade como horizonte, a mudança estrutural como 

caminho e a política como instrumento (CEPAL, 2010a; CEPAL, 2012; CEPAL, 

2014a, CEPAL, 2016a).  Salienta-se que a construção de uma sociedade solidária 

e harmoniosa, depende que o Estado assuma um papel ativo e conciliador nas 

tarefas de impulsionar um modelo de desenvolvimento em harmonia com o 

mercado e a sociedade civil e combater a pobreza. (MOTTA, 2008; CEPAL, 

2010a). 

 Este cenário de reconfiguração do capital imputa mudanças em relação à 

função da educação. No século XXI, a TCH não responde sozinha às novas 

exigências colocadas pelo capital para a formação dos indivíduos conforme as 

necessidades do mercado. Agora é preciso ser tanto capital humano quanto 

capital social (FRERES; JIMENEZ; MENDES SEGUNDO, 2011). Não basta mais 

“educar para o desemprego”, é preciso “educar para sobreviver” e “educar para a 

conformação” (MOTTA, 2008). “Da política da Educação para a competitividade 

emigrou-se para a Educação para o combate à pobreza” (EVANGELISTA, 

SHIROMA, 2006, p. 43, grifos nos originais). Assim a inserção da TCS constitui-

se como uma nova etapa de rejuvenescimento da ideologia da TCH (MOTTA, 

2008). 

 Compreendemos que a concepção educacional da CEPAL visa à 

manutenção e reprodução do capitalismo. Seja como fator de capital humano e/ou 

capital social a educação está a serviço da sustentabilidade do sistema 

capitalista. Portanto, apesar da preocupação com a pobreza, principalmente entre 

os grupos mais vulneráveis, sobretudo as mulheres, não se tem a pretensão de 

desvelar a essência deste fenômeno, que tem a ver com a própria lógica de 

funcionamento do mudo de produção capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nessa pesquisa, tínhamos como problemática identificar as concepções de 

desenvolvimento e de educação da Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe, a partir dos anos 2000, e como está situada a questão das mulheres no 

delas. A intenção foi contribuir com os estudos sobre as influências dos 

organismos internacionais na área educacional. Tendo em vista o caráter de 

provisoriedade do conhecimento, consideramos que a nossa pesquisa pode 

preencher algumas lacunas nesse campo investigativo.  

 A presente investigação mostrou como a CEPAL adequou a suas 

elaborações de acordo com as necessidades de reprodução do capitalismo na 

região da América Latina e Caribe. Conforme os documentos analisados nesse 

trabalho, a Comissão, nos anos 2000 trabalha com a concepção de 

desenvolvimento sustentável. Esse modelo se preocupa com o equilíbrio entre as 

questões econômicas, políticas, ambientais e sociais. Para tanto, se requer a 

construção de consensos em torno de uma agenda global de desenvolvimento, 

para a qual todos e todas devem trabalhar juntos. A impressão que se quer 

passar é a de não existe a divisão entre trabalhadores e os detentores dos meios 

de produção, dissolve-se a luta de classes.  

 O discurso é a atraente uma vez que trata de temas que precisam 

urgentemente ser debatidos, como por exemplo, as questões de gênero.   No 

entanto, pensando por contradição, se por um lado as recomendações cepalinas 

procuram incluir as mulheres no projeto de reprodução da sociabilidade 

capitalista, que carrega em seu cerne a exploração devastadora da força de 

trabalho e do meio ambiente, por outro lado podem contribuir para elevar as 

condições materiais delas.  

 A concepção educacional da CEPAL foi formulada para potencializar a sua 

proposta de desenvolvimento, desse modo a sua função se transforma à medida 

que a entidade se depara com circustâncias históricas que a fazem reformular os 

seus preceitos. Logo, a educação  é mercantilizada  para antender aos anseios do 

capitalismo. 
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 Por fim, conhecer o projeto da classe dominante e opositora, nos serviu 

para ter mais certeza sobre a necessidade que se coloca para aquelas e aqueles 

interessados em construir um projeto alternativo para a classe trabalhadora. 
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APÊNDICE 1 

 

Documentos de posição da sessão da comissão 

 

Título 

2000 

Equity, development and citizenship 

Equidad, desarrollo y ciudadanía: versíon definitiva 

2002 

Equidade, desenvolvimento e cidadania 

La mondialisation et le développement: synthése 

Globalization and development: summary 

Globalizalización y desarrollo: sínteses 

Globalización y desarrollo 

Globalização e desenvolvimento 

Globalization and development 

Globalização e desenvolvimento: síntese 

2004 

Desarrollo productivo en economías abiertas 

Procdutive development in open economies 

Desarrollo productivo en economías abiertas: síntesis 

2006 

L’avenir de la protection sociale: accessibilité, financement et solidarité- Synthése 

Enfrentando o futuro da proteção social: acesso, financiamento e solidariedade- Síntese 

La protección social de cara al futuro: aceso, financiamento y solidaridad: sínteses 

Shaping the future of social protection: acess, financing and solidarity: sumary 

La protección social de cara al futuro: acesso, financiamento y solidariedade 

2008 

Structural change and productivity growth, 20 years later: old problemes, new opportunities 

La transformación productiva 20 años después: viejos problemas, nuevas oportunidades 

A transformação produtiva após 20 anos: velhos problemas, novas oportunidades síntese 

La transformación productiva 20 años después: viejos problemas, nuevas oportunidades. Síntesis 

La transformation productive 20 ans aprés: problémes anciens, nouvelles opportunités. Synthése 

2010 

A hora da igualdade- brechas por selar, caminhos por abrir. Trigésimo terceiro período de 
sessões da Comissão. Síntese 

A hora da igualdade: brechas por fechar, caminhos por abrir. Trigésimo terceiro período de 
sessões da CEPAL 

2012 

Cambio estructural para la igualdad: uma visión integrada del desarrollo. Trigésimo cuarto 
período de sesiones de la CEPAL 

Mudança estrutural para a igualdade: uma visão integrada do desenvolvimento. Trigésimo quarto 
período de sessões da CEPAL. Síntese 

2014 

Pactos para la igualdad: hacia um futuro sostenible 

Pactos para la igualdad: hacia um futuro sostenible. Síntesis 

Horizontes 2030: a igualdade no centro do desenvolvimento sustentável. Síntese 

 

Quadro 1- Coleção Documentos de Posição da Sessão da Comissão 
 
Fonte: CEPAL, 2017.  
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APÊNDICE 2 

 

Lista de publicações encontradas até o momento da Divisão de assuntos de 

gênero (CEPAL) 

Titulo Autor 

1963  

Algunos aspectos de la atividade económica de la mujer en la 
América Latina 

Joseph Van den Boomen 

1964  

Tablas de mortalidade y nuocialidad de Puerto Rico 1950 y 
1960 

Angel Luis Caraballo 

1965  

El aborto inducuido como problema de salud pública Mariano Requena 

1969  

Nicaragua: poblacion economicamente activa feminina, 1950-
1963; trabajo final de investigacion 

Silvio Vallecillo 

Panama: participacion de la poblacion urbana feminina em la 
actividad economica, 1950-1960; trabajo final de investigación 

Ricardo Jairo 

Venezuela: participacion de la poblacion urbana feminina em 
la actividad economica, 1950-1960; trabajo final de 
investigación 

Luis Armando Escalona 

Notas sobre integración, bienestar y evaluación de proyetos Louis Lefeber 

1970  

Notes on integration, welfare and Project evaluation Louis Lefeber 

1971  

Algunas asociaciones entre status socioeconómico de la 
población, fecundidade y participación feminina en America 
Latina 

Angel Fucaraccio 

Peru: estúdio de la mano de obra feminina em dos centros 
urbanos, em diferentes etapas de desarrollo, Lima 
metropolitana e iquitos (1966 y 1967) 

Ana A. Rivera 

Aspectos demográficos de la mano de obra: um analisis de la 
encuesta nacional continua de mano de obra de Chile (VII-X, 
1966) 

Claudio Vila C. 

1972  

Estadísticas de servicio em programas de salud materno 
infantil y planificación familiar: manual de uso de los 
formulários de registro de datos: anexo 1 

CEPAL 
CELADE 

Estadísticas de servicio en programas de salud materno 
infantil y planificación familiar: experiencia en el Servicio 
Nédico Nacional de Empleados (SERMENA) de Valparaíso: 
anexo 3 

CEPAL 
CELADE 

Estadísticas de servicio en programas de salud materno 
infantil y planificación familiar: experiencia en el Servicio 
Nédico Nacional de Empleados (SERMENA) de Valparaíso: 
anexo 2 

CEPAL 
CELADE 

1973  

Análisis preliminar de algunos datos sobre aborto 
provenientes de encuestas en América Latina 

Santiago Gaslonde Sáinz 

1974  

El trabajo de la mujer em Chile en 1970: capital del país, 
primera parte 

Angel Fucaraccio 

Chile y Guatemala: factores que afectan la participacion 
feminina en la actividad economica 

Susana Schkolnik; Aída 
Rodríguez Cabrera 

1975  
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La mujer y las políticas de poblácion; notas preliminares Raúl Urzúa 

La participación de la mujer en los mercados laborales latino-
americanos 

Henry Kirsch 

Mujeres en América Latina: tres aportes para uma discusión Marshall Wolfe; Jorge 
Graciarena; Henry Kirsch 

Mujeres en América Latina: aportes para uma discusión CEPAL 

La participación de la mujer en el desarrollo de América Latina Marshall Wolfe 

La mujer y las políticas de población: notas preliminares Raúl Urzúa 

La participación de la mujer en los mercados de trabajo en 
Latinoamérica 

Henry Kirsch 

Materiales para el estúdio de la participacion en el mercado de 
trabajo argentino 

Ernesto H. Kritz 

1976  

Programa de trabajo sobre participación social de la mujer y 
su integración en el desarrollo de América Latina: versión 
preliminar in Latin American development: preliminar version 

Divisão de Desenvolvimento 
Social (CEPAL) 

Estudio de la poblacion feminina economicamente activa em 
America Latina, 1950-1970 

Edith Alejandra Pantelides 

La fuerza de trabajo en los países de la Cuenca del Plata 
1960 

Juan Chackiel 

1977  

Informes de missiones: Guatemala, Honduras, México, Cuba, 
Jamaica, República Dominicana, Colombia y Perú 

Suzanne Aurelius 

Mujer en el desarrollo humano y social de América 
Latina/Women in the human and social development of Latin 
America 

CEPAL 

Programa provisional CEPAL 

1978  

Informe de la Undécima Reunión Extraordinaria del Comité 
Plenario 

CEPAL 

Guía de trabajo para el análisis de la participación de la mujer 
en el médio rural 

CEPAL 

Comentarios y proposiciones formulados por la Delegación de 
Guyana em relación com documento E 

CEPAL 

Lineamentos para el análisis de la participación de la mujer en 
el médio rural 

CEPAL 

Presentación y elaboración de proyetos para el Comite 
Consultivo del fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

CEPAL 

La nupcialidad de las mujeres solteras en la América Latina Zulma C. Camisa 

1979  

Información de censos y encuestas de hogares para el 
análises de la mano de obra feminina en América Latina y el 
Caribe: evaluación de deficiencias y recomendaciones para 
superarlos 

Zulma Recchini de Lattes; 
Catalina H. Wainerman 

Inventario de proyectos sobre integración de la mujer al 
desarrollo em América Latina 

CEPAL 

Conclusiones y recomendaciones de reunioenes de la CEPAL 
realizadas en período 1977-1979 

CEPAL 

Situación educacional de la mujer CEPAL 

Situación de la mujer en América Latina y el Caribe em 
relación al cumplimiento del Plan de Acción Regional 

CEPAL 

Informe de la Primera Reunión de Expertos en Planificación 
del Caribe/Reporto f the first meeting of Planning Officials in 
the Caribbean 

CEPAL 

La mujer y la reforma agrari en un ambiente capitalista. In: La 
modernización y los câmbios en las condiciones de vida de la 
mujer campesina 

 Cyntia Hewitt de Alcántara 
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Las mujeres rurales y la modernizacion socialista en Cuba. In: 
La modernización y los câmbios en las condiciones de vida de 
la mujer campesina 

Cyntia Hewitt de Alcántara 

Política económica: ciencia o ideogía? (Parte II) Carlos Lessa 

Economic policy: Science or ideology? (Parte II) Carlos Lessa 

Resoluciones aprobadas recentemente por la asamblea 
General y el Consejo Económico y Social acerca de las 
atividades del sistema de las Naciones Unidas relativas a la 
situación social e integración de la mujer al desarrollo of 
women and their integration in development 

CEPAL 

La mujer em el empleo y trabajo domestico. In: Aportes para 
el diagnostico y la promocion de la integracion de la mujer en 
el desarrollo de America Latina y el Caribe- Santiago: CEPAL, 
1979-249 

CEPAL 

1980  

Report of the 2nd Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean. In: Report and documentation submitted to the 
2end Meenting of Planning Officials in the Caribbean 

59 páginas 

La mujer latino-americana en el desarrollo económico y social 33 páginas 

1981  

Integración de la mujer en el desarrollo: actvidades llevadas a 
cabo por la Secretaría de la CEPAL en la Subregión del 
Caribe, Haití y la República Dominicana in the Caribbean, 
Haiti and the Dominican  

CEPAL 

Integración de la mujer en el desarrollo: actvidades llevadas a 
cabi por la Secretaría de la CEPAL em la Subregión de 
México, Centroamérica, Cuba y Panamá/Integration of women 
into development: activities performed by the CEPAL 
Secretariat in México, Central America, Cuba and Panama 

CEPAL 

Integración de la mujer em el desarrollo: atividades llevadas a 
cabo por la Secretaría de la CEPAL/Integration of women in 
development: activities performed by the CEPAL 

CEPAL 

Informe del Seminario Interinstitucional sobre la Mujer em el 
Processo de Planificación Social en América Latina 

CEPAL 

Selección de resoluciones apropadas en 1979-1980 on the 
situación de la mujer y su integración al desarrollo económico 
y social 

CEPAL 

Mujer y el desarrollo: guia para la planificación de programas y 
proyectos 

Carolina Pezzullo 

Temario provisional/Provisional agenda CEPAL 

Notas preliminares para la reflexión acerca de la inserción del 
problema de la situación de la mujer en los processos de 
planificación 

Liliana de riz 

Report on activities relating to integration of women 
development 

CEPAL 

1982  

Perfil de la situación de la mujer joven e Colombia Fernando Toro Labbé 

Informe sobre los proyectos relacionados com el tema de la 
mujer que llevan a cabo em México los orgamismos del 
Sistema de las Naciones Unidas 

Ludka de Gortari 

Perfil de la situación de la Mujer em Bolivia CEPAL 

Indices de la posición social de la mujer y su relacion com el 
conocimiento de anticonceptivos. In: Contexto social de 
cambio de la fecundidade en America Latina rural: aspectos 
metodológicos y resultados empíricos- Santiago: CELADE, 
1982- tomo 2, p. 308-328 

Johanna Noordam 

Women and development: guidelines for programme and 
Project planning 

CEPAL 
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América Latina: análisis de problemas sociales relativos a la 
mujer em diversos sectores 

Carlos A. Borsotti 

Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza Jorge Rodríguez Grossi 

Rural women in Latin America and the division of labour CEPAL 

Informe del taller regional para la capacitación en proyectos y 
programas para la mujer 

CEPAL 

Participación de la mujer em atividades comunitárias: estúdio 
de casos 

María Angélica Kotliarenco 

Situación de famílias pobres em el Gran Santiago y políticas 
para satisfacer sus necessidades básicas: um caso de estudio 

Rolando Chateauneuf; Juliana 
Kain; Oscar Ruiz; Irene Trufello; 
Sergio Valiente Berenguer; M. 
Teresa Gusmán  

1983  

Informe del Seminario, México, D. F., 8 a 12 de noviembre de 
1982 

CEPAL 

América Latina: análises de problemas sociales relativos a la 
mujer en diversos sectores 

CEPAL 

Hacia una estratégia regional de información y comunicación 
para la mujer 

CEPAL 

Situación jurídica de la mujer latino-americana y del Caribe 
definida según las resoluciones y mandatos del Sistema de 
las Naciones Unidas 

CEPAL 

Informe de ejecución y orientación de las atividades de la 
Secretaría de la CEPAL con relación a la integración de la 
mujer em el desarrollo económico y social de América Latina 
(1 de enero al 30 de junio de 1983)/ 

CEPAL 

Women as the recipients of services from resources allocated 
in the national budget of Trindad and Tobago 

Joaquín St. Cyr 

Mujer pobladora como agente de cambio Cristina Larraín, Salomón 
Magendzo; María Inés pascal 

Especificidad del trabajo doméstico assalariado y la 
organización de las trabajadoras 

Rosalba Todaro; Thelma Gálvez 

Feminismo y la investigación-acción Magaly Piñeda 

Mujeres y famílias del sector popular urbano en América 
Latina: notas preliminares 

CEPAL 

Programas de desarrollo y la realidade de la mujer caribeña: 
temas de reflexión 

Sonia M. Cuales 

Algunas consideraciones metodologícas sobre la 
investigación-acción 

Nelly P. Stromquist 

Participación de las mujeres em los movimentos sociales 
urbanos en la ciudad de México: um proyecto de investigación 

Alejandra Massolo; Lucila Díaz 
Ronner 

Labor preparatória relativa a la documentación básica que 
habrá de presentarse a la Conferencia Mundial 

CEPAL 

Discriminación contra la mujer, resabios existentes em la 
lesgilación vigente de América Latina, propuesta de medidas 
concretas para uma integración de la mujer en Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz 

CEPAL 

Notas respecto a las estratégias de ejecución para el adelanto 
de la mujer hasta el año 2000 

Espanhol 

Novas formas de participação política: as mulheres no Brasil Português 

1984  

Estrategias de sobrevivência en economias campesinas: el rol 
de la mujer 

Espanhol 

Provisional agenda Inglês 

Women and the international drinking water supply and 
sanitation decade in Latin America 

Inglês 

Mujer y el desarrolloo: proyecto de programa de trabajo para 
el período a partir de 1984 

Espanhol/Inglês 
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Selected bibliography on women and development Inglês 

Proyecto de informe del gupo de expertas sobre las 
estratégias de ejucación para el adelanto de la mujer hasta el 
año 2000/Draft reporto f the group of experts on operational 
strategies for the advancement of women up to the year 2000 

Espanhol/Inglês 

Informe del grupo de expertas sobre las estratégias de 
ejecucion para el adelanto de la mujer hasta el año 
2000/Report of the group of experts on operational strategies 
for the advancement of women up to the year 2000 

CEPAL 

La mujer en el sector popular urbano: America Latina y el 
Caribe 

Vários autores 

Selección de publicaciones de la CEPAL realizadas durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz 

CEPAL 

Crisis del “Welfare state” em Europa y las crisis del bienestar 
social en América Latina 

Divisão de Desenvolvimento 
Social- CEPAL 

1985  

Análisis estadístico de la situación de la mujer em países de 
América Latina a través de las encuestas de hogares 

Divisão de Desenvolvimento 
Social- CEPAL 

Informe del taller sobre análisis estadístico de la mujer en el 
mercado de trabajo a través de encuestas de hogares  

 

Temario provisional CEPAL 

1986  

Women in the informal sector in Latin America: methodological 
aspectes 

Irma Arriagada; Arturo León B. 

Perspectivas de cambio em la situación de la mujer?/The 
outlook for change in the status of women 

CEPAL 

El decenio de la mujer en escenario latinoamericano CEPAL 

Las mujeres latinoamericanas en el debate sobre estilos de 
desarrollo 

Miriam Krawczyk 

Report on National workshop on women in development 
planning (budget study) 

CEPAL 

América Latina: las mujeres y los câmbios sócio-
ocupacionales 1960-1980 

Divisão de desenvolvimento 
social- CEPAL 

Women as the recipientes of services from resources 
allocated in the national budget od Dominicana 

Myrtle Bishop 

Women as the recipientes of services from resources 
allocated in the national budget of Jamaica 

Rose Davies 

1987  

Mujeres en el sector informal en América Latina: aspectos 
metodologícos 

Divisão de desenvolvimento 
social 

Mujeres como bene beneficiarias de servicios financiados por 
recursos assignados en el presupuesto nacional de la 
República Dominicana 

Clara Báez 

Repor on the Women in development Planning expert group 
meeting 

 

Algunos factores que inciden en la participación laboral 
feminina em Honduras 

Irma Yolanda Cano P. 

Women traders in agricultural products: aspects of the women 
in development programme of UNECLAC Subregional 
Headquarters for the Caribbean 

Monique Lagro; Sonia M. Cuales 

Las mujeres latinoamericanas y la crisis: el impacto en el 
mercado de trabajo 

Divisão de desenvolvimento 
social 

1988  

Bibliografía sobre mujeres en América Latina  

Acciones en beneficio de la mujer: uma reflexión crítiva María Margarita Errázuriz 

Report on the advisory group meeting on women traders in the 
Caribbean 

CEPAL 
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Informe de la Séptima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer em el 
Desarrollo Económico y Social de América latina y el Caribe 

CEPAL 

The decade for women in Latin America and the caribbean: 
background and prospects 

CEPAL 

Temario provisional/Provisional agenda CEPAL 

Participación de la mujer em las cooperativas en América 
Latina: notas preliminares 

Divisão de Desenvolvimento 
Social- CEPAL 

Las marchantas em la República Dominicana Magaly Piñeda 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL con relación a la 
integración de la mujer en el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Mujer, trabajo y crisis CEPAL 

La mujer ante la legislación/Women and legislation CEPAL 

Mujer y cooperativismo em América Latina CEPAL 

Información y comunicación al servicio de la mujer em 
América Latina y el Caribe 

María Rebeca Yáñez 

La mujer en el comercio interinsular de produtos agrícolas em 
el Caribe Oriental 

CEPAL 

Information and communications at the servisse of women in 
Latin America and the Caribbean 

María Rebeca Yáñez 

Diagnóstico de la situación de la mujer centroamericana Lilia Lázaro de León 

O Welfare State no Brasil: características e perspectivas no 
limiar do ano 2000 

Sônia Miriam Draibe 

1989  

Aspects of law relating to the status of women in the 
Caribbean with particular reference to selected CDCC 
countries 

Norma Mónica Forde 

Cambios y transición para las acciones en beneficio de la 
mujer necesidad de sentar bases sólidas y flexibles  

Margarita María Errázuriz 

La mujer en el mercado de trabajo uruguayo: participación, 
dedicación, segregación y discriminación 

Máximo Rossi; Rafael Diez de 
Medina 

 Export industrialization CEPAL 

The international traders of Haiti: the Madam sara Donna Plotkin 

Mujer y desarrollo: el gran salto; borrador preliminar Molly E. Pollack; Cecilia M. López 

A especificidade do welfare state brasileiro María Liana Aureliano; Sônia 
Miriam Draibe 

Mujer y mercado de trabajo urbano em uma situación de 
crisis: análisis y evaluación a partir de dos encuestas de 
hogares, 1980 y 1984 

Divisão de desenvolvimento 
social 

Generación de empleo a través de la creación de 
microempresas para mujeres de la región metropolitana, Chile 

Ximena Barrientos D; Gabriela 
Villalobos S 

Vinculación de la mujer com aptitudes de liderazgo a la 
promoción del desarrollo y producción de material didáctico de 
apoyo (Cali, Colombia) 

María Rita Valencia 

Una producción que produce otras: las artesanas del proyecto 
Timbi de Brasil 

Vera Lucia Galvão dos santos 

Desarrollo rural integrado em áreas deprimidas, com atención 
específica de la mujer campesina (Ecuador) 

Ana María Maldonado 

Los proyectos productivos com mujeres de setores populares Carlota Olavarría 

Proyectos productivos de mujeres: problemas y soluciones en 
las intervenciones sociales 

Fundo das Nações Unidas para a 
Mulher, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 

Resumen estúdio de variables Organização dos estados 
Americanos (OEA) 

Proyectos productivos de las mujeres en México y 
Centroamérica: resultados y reflexiones sobre la experiencia 

Klaus Bethke 
 

Programas socioeconómicos para organizaciones de mujeres Fundo de Desenvolvimento das 
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(Tempoal, Veracruz, México) Nações Unidas para a Mulher 

Comparative status of women in selected Caribbean Coutries 
as indicated by selected social, economic, demographic and 
legal parameters 

CEPAL 

Mujeres rurales de América Latina y el  Caribe: resultados de 
programas y proyectos 

Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
Desenvolvimento Social- CEPAL 

Mujer y política: América Latina y el Caribe/Women and 
politics America and the Caribbean 

Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
Desenvolvimento Social- CEPAL 

Informe del Seminario Regional sobre Análisis de Proyectos 
Productivos de Mujeres e Implicaciones para políticas 

Divisão de desenvolvimento 
social 

Notas de Población vol. 17. N° 48 CELADE 

La incorporación de la mujer en las políticas de desarrollo M. Cecilia López; E. Molly Pollack  

The incoporation of women in development policies E. Molly Pollack; M. Cecilia López 

CEPAL Review n° 39 Vários autores 

1990  

of computer software in the research on women in trade Wayne Maughan 

Aplicación de los modelos econométricos cualitativos a la 
explicación de la actividad feminina em el mercado 

Rafael Diez de Medina; Máximo 
Rossi 

Participation of womwn in Caribbean development: inter-island 
trading and export processing zones 

Joaquín St. Cyr 

Evaluation of management information systems for maternal 
child health 

CELADE 

Mujer y cultura: introducción a um enfoque antropólogico María Teresa Taulis (Divisão de 
desenvolvimento social- CEPAL) 

Instituciones gubernamentales encargadas de la condición de 
la mujer y cambios recientes en la situación jurídica de ésta: 
uma compilación de datos 

CEPAL 

Modelos de socialización en América Latina y el Caribe: 
investigación documental 

Oriana Jiménez 

La participación desigual de la mujer en el mundo del trabajo Irma Arriagada 

Unequal participation by women in the working world Irma Arriagada 

CEPAL Review n°. 40 Vários autores 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL con relación a la 
integración de la mujer en el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe desde el 1 de agosto de 1989 
hasta el 30 de abril de 1990 

CEPAL 

Women in development bibliography (Parte II) Unidade mulher e 
desenvolvimento- CEPAL 

Nuevas tecnologias de participación en el trabajo com mujeres  Alcira Mujica 

Mujer y nuevas tecnologías Unidade Mulher e 
Desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 

Las zonas francas industriales y la mujer en el Caribe/Export 
processing zones and women in the Caribbean 

Myrtle Bishop; Frank Long; 
Joaquín St. Cyr 

Los pequeños comerciantes interinsulares de Dominica/The 
hucksters of Dominica 

Monique Lagro 

Mujeres refugiadas y desplazadas em América Latina y el 
Caribe 

Unidade Mulher e 
Desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 

Los comerciantes de produtos agrícolas de San Vicente y las 
Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía/ 

Donna Plotkin; Lagro Monique 

Los comerciantes ambulantes interinsulares en la zona franca 
de Curazao 

Monique Lagro; Donna Plotkin 

Los grandes câmbios y las crisis: impacto sobre la mujer en 
América Latina y el Caribe 

Unidade Mulher e 
Desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 
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La mujer en los organismos no gubernamentales y las 
organizaciones em Chile: uma aproximación 

María Elena Boisier (Divisão de 
desenvolvimento Social- CEPAL) 

1991  

Mujeres, culturas, desarrollo: perspectivas desde América 
Latina 

Valdés- Unidade Mulher e 
Desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 

Women and new technologies Mulher e Desenvolvimento, 
Divisão de desenvolvimento 
social (CEPAL) 

La vulnerabilidade de los hogares com jefatura feminina: 
preguntas y opciones de política para América Latina y el 
Caribe 

Mayara Bruvinic (Divisão de 
desenvolvimento social- CEPAL) 

Bibliografía sobre el tema de la mujer 1988-1991 CEPAL 

Modo de vida y función formadora em famílias obreras y de 
trabajadores intelectuales, com hijos adolescentes y jóvenes 

Inés Cristina Reca Moreira 

Hacia um perfil de la família actual em Latinoamérica y el 
Caribe 

Josefina Rosseti 

El cambio social em Colombia y su impacto sobre la familia Rafael Antonio Echeverri Perico; 
Carmen Elisa Flórez Nieto 

Diagnóstico institucional del tema de la mujer en el aparato 
gubernamental del Paraguay 

Line Barreiro 

Resolución 523 (XXIV): Preparativos regionales para la 
celebración de uma conferencia mundial sobre la mujer em 
1995 

CEPAL 

1992  

A biosocial paradigma for Women’s gender roles Naomi M Morris 

Esquema para discusión Programa de Acción para la Mujer 
em América Latina y el Caribe 1995-2015 

CEPAL 

Integración de lo feminino em la cultura latino-americana: em 
busca de um nuevo modelo de sociedad 

Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 

Formulación de propuestas para eliminar eventuales factores 
discriminatorios contra la mujer 

María Angélica Silva 

La situación de la mujer en el sistema jurídico ecuatoriano Elizabeth García 

Violencia domestica contra la mujer en América Latina y el 
Caribe: propuestas para la discusión 

María Nieves Rico (Unidade 
mulher e desenvolvimento, 
Divisão de desenvolvimento 
social- CEPAL) 

Proyecto de informe la mujer em el sistema jurídico 
ecuatoriano: logros y desafíos 

CEPAL 

Major changes and crisis: the impacto f women in Latin 
America and the Caribbean 

Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social (CEPAL) 

Estudio comparado de las legislacones vigentes em matéria 
civil, penal y laboral em países selecionados de América 
Latina 

María Angélica Silva 

Women in development bibliography CEPAL 

Denmark: land of social consensus? Peter Nannestad; Martín Paldam 

Política económica, crescimento y bienestar; Bolivia (1950-
1980) 

Héctor Ernesto Sheriff B. 

1993  

Women and the visual arts in Chile: a case study Jacqueline Adams 

Experiencias en poblácion en América Latina y el Caribe: 
perspectiva histórica y desafios actuales 

CEPAL 

Políticas de poblácion y atribuciones de la mujer en la 
Argentina de 1940: la realidade en dissonância com la teoría 

Suzana Novick; Guilhermo A. 
Macció 

Feminización del sector informal em América Latina y el 
Caribe? 

Molly Pollack ( Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
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desenvolvimento social- CEPAL) 

CEPAL Review n° 49 Vários autores 

Informe de la Reunión del Grupo de Expertos para la 
elaboración del Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 

CEPAL 

Feminization of the informal sector in Latin America and the 
Caribbean? 

Molly E. Pollack 

Las mujeres en América Latina y el Caribe um protagonismo 
posible en la tema de poblácion/Women in Latin America and 
the Caribbean: potencial  leadership in the area of population 

Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social- CEPAL) 

Mujeres y relaciones de género en América Latina: una 
propuesta para la discusión 

M. Teresita de Barbieri 

La evaluación social de proyectos y la estimación del impacto 
ambiental: un puente teórico necesario pero complicado 

Diego Azqueta Oyarzún 

Desarrollo y equidade de género: uma tarea 
pendiente/Development and gender equity: na uncomplet task  

María Nieves Rico  

1994  

Ordenamiento de propuestas de acciones estratégicas 
presentadas por los países em la Sexta Conferencia Regional 

CEPAL 

Material para formular acciones estratégicas CEPAL 

Proyecto de informe de la Sexta Conferencia Regional sobre 
la integración de la Mujer em el Desarrollo Económico y social 
de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Las mujeres y el poder en América Latina y el Caribe Liliana de Riz 

Integration of the feminine into Latin American culture: in 
Search of a new social paradigm 

Unidade mulher e 
desenvolvimento, Divisão de 
desenvolvimento social- CEPAL 

Análisis preliminar acerca de las madres solteras, jefas de 
hogar, em Brasil durante 1970 y 1980 

Susan de Vos 

Las mujeres en la formación de los recursos humanos en 
centroamérica: eficiencia y equidad  

CEPAL 

Achieving social justice, equality, development and Peace: a 
review of the status of women of the Caribbean subregión in 
preparation for the fourth world conference women 

CEPAL 

Las mujeres en América Latina y el Caribe em los años 
noventa: elementos de diagnóstico y propuestas 

CEPAL 

Report of the ECLAC CEPAL 

Logros y obstáculos en la educación formal de las 
mujeres/Women’s formal education: achievements na 
obstacles 

Diana Alméras 

Salud reproductiva en el médio rural mexicano: aspectos 
substantivos y metodológicos para el análisis de las 
trayectorias reproductivas 

Susana Lerner; André Quesnal 

Los determinantes del comportamiento reproductivo de las 
mujeres indígenas em Bolívia 

David E. Vidal Zeballos 

Mujer y trabajo urbano en los noventa: el significado de los 
câmbios en América Latina 

Divisão de desenvolvimento 
social 

1995  

Mujeres salvadorenhas y mercado de trabajo: desafios para 
uma participación com equidad 

Doris Acosta 

Informe de avance del libro: Reflexiones sobre la validez de 
los indicadores del mercado de trabajo para el diseño de 
políticas y programas 

E. Molly Pollack 

Fecundidad, planificación familiar y salud reproductiva en el 
Perú 

Suzana Schkolnik; Delicia 
Ferrando 

Programa de Acción Regional para las Mujeres de América 
Latina y el caribe, 1995-2001/Regional Programme of Action 
for the Women of Latin America and the Caribbean, 1995-

CEPAL 
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2001 

Mujeres y migrantes: desigualdades en el mercado laboral de 
Santiago de Chile 

Ivonne Azasz Pianta 

El desarrollo depués de las crisis del Estado de bienestar: su 
possibilidades en el caso de concepción, Chile 

Claudio Rojas Miño 

El sector informal urbano desde la perspectiva de género: el 
caso de Méxixo 

Clara Jusidman de Bialostozky; 
Molly E Pollack 

Report on outcomes of FWCW and possibilities for follow-up in 
the Caribbean 

CEPAL 

Género y población: outro desafio para la equidad María Victoria Heikel 

Digesto of selected demographic and social indicators 1960-
1994 for CDCC member coutries 

CEPAL 

1996  

Resolución 558 (XXVI): Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 

CEPAL 

Fecundidad, planificación familiar y salud Delicia Ferrando; Susana 
Schokolnik 

Poder y autonomía: roles cambiantes de las mujeres/ 
Changing power and autonomy of the Caribbean women 

Pauline van der Aa (Unidade 
mulher e desenvolvimento- 
CEPAL) 

Mujer y política: complejidades y ambivalência de uma 
relación 

Adriana Muñoz D’Albora 

Violencia de género: um problema de derechos humanos María Nieves Rico (Unidade 
mulher e desenvolvimento- 
CEPAL) 

Formación de los recursos humanos femininos: prioridade del 
crecimiento y la equidad 

María Nieves Rico 

Selected statiscal indicators of Caribbean countries: vols. VIII 
and IX 

CEPAL 

1997  

Hacia la igualdad de la mujer: avances legales desde la 
aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujers 

Hanna Binstock 

Violencia en la pareja: tratamento legal, evolución balance Hanna Binstock 

Análisis de los aspectos legales desde la aprobación de la 
Convención Plataforma de Beijing y Programa Regional 

Hanna Binstock 

Compartir las responsabilidade familiares: uma tarea para el 
desarrollo 

Diane Alméras 

Exposición del Sr. Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL, com acasión de la Séptima Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer em el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el caribe, Santiago, 19 
novimembre 1997 

Gert Rosenthal 

La salud y las mujeres em América Latina y el Caribe: viejos 
problemas y nuevos enfoques/ Health and women in Latin 
America and the Caribbean: old issues and new approaches 

Elsa Gómez Gómez 

Las mujeres en América Latina y el caribe en los años 
noventa: elementos de diagnóstico y propuestas/Women in 
Latin America and the Caribbean in the 1990s: diagnostic 
elements and proposals 

CEPAL 

Gender-based violence: a human rights issue Nieves Rico 

Reflexiones sobre los indicadores del mercado de trabajo para 
el diseño de políticas com um enfoque basado em el género 

Molly Pollack (Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

El sector informal urbano desde la perspectiva de género: el 
caso de México 

Molly Pollack 
Clara Jusidman (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

Realidades y mitos del trabajo feminino em América Latina Irma Arriagada (Divisão de 
desenvolvimento social) 
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Report of the expert group meeting on gender planning CEPAL 

Desarrollo sostenible, pobreza y género en América Latina y 
el caribe: medidas hacia el año 2000 

CEPAL 

Acceso al poder y participación em la toma de decisiones en 
América latina y el Caribe: políticas de equidade de género 
hacia el año 2000 

CEPAL 

Síntesis y conclusiones del documento “Población, salud 
reproductiva y pobreza” 

CEPAL 

Informe de la Reunión sobre estratégia de institucionalización 
del enfoque de género em el trabajo substantivo de la CEPAL 

CEPAL 

1998  

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
1997/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 
1997  

Divisão de estatísticas (CEPAL) 

Estudio-consulta para el desarrollo de uma estratégia de 
institucionalización del enfoque de género em el trabajo 

CEPAL 

Perspectiva de género en la reforma de la seguridade social 
em salud em Colombia 

Amparo Hernández Bello 

Reflections on the use of labour market indicators in de 
designing policies with a gender based approach 

E. Molly Pollack (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

La educación de las mujeres: de la marginalidade a la 
coeducación: propuestas para uma metodologia de cambio 
educativo 

 Marina Subirats (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

Hacia un sistema integrado de encuetas de hogares en los 
países de América Latina 

Juan Carlos Feres 

La situación de la mujer en zonas rurales em Chile: um 
diagnóstico sobre campesinas y asalariadas agrícolas em 
situación económica 137arket137a  

Loreto Bieritz 

The urban female labour 137arket in Latin America Irma Arriagada (Divisão de 
desenvolvimento social) 

A gender-based approach to the urban informal sector: the 
case of Mexico 

Molly Pollack 
Clara Jusidman (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

Hacia la igualdad de la mujer: avances legales desde la 
aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 

Hanna Binstock (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

The institutionality of gender equity in the state: a diagnosis for 
Latin America and the Caribbean 

CEPAL 

Resolución 568 (XXVII): Seguimiento del Programa de Acción 
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 
1995-2001 

CEPAL 

Violencia en la pareja: tratamineto legal: evolución y balance Hanna Binstock (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

Género, médio ambiente y sustentabilidade del desarrollo/ Maria Nieves Rico (Unidade 
mulher e desenvolvimento) 

Democratic theory and women’s participation in politics: the 
Chilean case 

Lois Hecht Oppenheim 

Las mujeres en América Latina y el Caribe: um protagonismo 
posible en la esfera de la poblácion 

Miriam Krawczyk 

La planificación familiar em América Latina y el Caribe Elena Prada 

Consultancy study for the development of a strategy for 
institutionalizing in the substantive work of ECLACA 

María Nieves Rico 

Institucionalidad de la equidade de género em el Estado: un 
diagnóstico para América Latina 

CEPAL 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL com relación a la 
integración de la mujer en el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Análisis comparativo de la situación de las mujeres entre los CEPAL 
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años 1990 y 1998 

1999  

Santiago consensus CEPAL 

Anuario Estadístico de América Latina y el caribe 
1998/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 

Divisão de estatísticas 

América latina y el Caribe: examen y evaluación de la 
ejecución del programa de acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo 

CEPAL 

Temario provisional/Provisional agenda CEPAL 

Latin America and the Caribbean: review na appraisal of the 
programme of action of the international Conference on 
Population and Development 

CEPAL 

Indicadores de género para el seguimento y la evaluación del 
Programa de Acción Regional para las mujeres  de América 
Latina y el Caribe, 1995-2001, y la Plataforma de Acción de 
Beijing 

Thelma Gàlvez Pérez (Unidade 
mulher e desenvolvimento) 

Women in statistics: the profession speaks Beverley A. Carson 

Economic profiles of Caribbean countries CEPAL 

Indicadores económicos CEPAL 

The Caribbean sub-regional review and appaisal reporto n the 
implementation of the Beijing Platform for Action 

CEPAL 

Report of the ECLAC CEPAL 

Identificación de poblaciones objetivo em el análisis de la 
salud reproductiva: el caso de Bolivia 

Mariska 

Achieving gender equality: a preliminary documentation on the 
use of gender planning as parto f the gender mainstreaming 
process among selected Caribbean countries 

Sonha Harris 

Participatión y liderazgo em América Latina y el Caribe: 
indicadores de género/Participation and leadership in Latin 
America and theCaribbean: gender indicators 

Teresa Valdés (Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

Consenso de Santiago. Octava Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Informe de la Reunión Centroamericana Preparatoria para la 
VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe 

CEPAL 

2000  

La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 1999 Unidade de inversiones e 
estratégias empresariais  

Part-time work in Chile: is it precarious employment?: 
reflections from a gender perspective 

Sandra Leiva 

El trabajo a tempo parcial en Chile: constituye empleo 
precário? : reflexiones desde la perspectiva de género  

Sandra Leiva (Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

Informe de la Octva Reunión de los Organismos 
Especializados y otras Organizaciones del Sistema de las 
Naciones Unidas sobre el Adelanto de las Mujeres en América 
Latina y el Caribe/Report of the eighth Meeting of Specialized 
Agencies and other Bodies of the United Nations system on 
the Advacement of Women in Latin America and the 
Caribbean 

CEPAL 

Anuario Estadístico de América Latina y el caribe 
1999/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 
1999 

Divisão de estatísticas- CEPAL 

Study of gender maistreaming in the Caribbean  CEPAL 

Report on activities at the Caribbean sub-regional level 
relating to the Beijing+5 review process for the CDCC meeting 

CEPAL 

Revista de la CEPAL n° 70 CEPAL 

Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América 
Latina y el Caribe: edición del bieno 2000-2001 

CEPAL 
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El desafio de la equidade de género y de los derechos 
humanos en los albores del siglo XXI 

CEPAL 

The challenge of gender equity and human rights on the 
threshold of of the twenty-first century 

CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos CEPAL 

Gender Dialogue: message from the editor CEPAL 

Evolución de las políticas comerciales: versión preliminar CEPAL 

Estudio económico de América Latina y el Caribe 1999-2000 
síntesis 

CEPAL 

Estudio Económico de América Latina y el caribe CEPAL 

Desigualdades basadas en el género: la adulta mayor y su 
mayor vulnerabilidad 

Joelle Barbot-Coldevin 

Las mujeres chilenas em los noventa: hablan das cifras Maria Nieves Rico; Diane 
Alméras; Rosa Bravo Carlos 
Howes 

Mujer y trabajo em las reformas estructurales latino-
americanas durante las décadas de 1980 y 1990 

Francisco León (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

Resolución 576 (XXVIII): Seguimiento del Programa de Acción 
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 
1995-2001 

CEPAL 

Centroamérica: avances en el cumplimiento de la Plataforma y 
el Programa de Acción Regional para las mujeres de América 
Latina, 1995-1999 

Sem assinatura 

Meeting held on engendering macroeconomic policy CEPAL 

Reconceptualizing social indicators in the Caribbean: a review 
and discussion 

CEPAL 

Mujeres en la estadística: la profesión habla Beverley A. Carlson (Divisão de 
desenvolvimento produtivo e 
empresarial- CEPAL) 

Violencia criminal y seguridade pública em América Latina: la 
situación em Argentina 

Lucía Dammert 

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2000 

CEPAL 

Economic survey of Latin America and the Caribbean 1999-
2000 

Barbara Stalligs 

Información básica del sector agropecuário, subregión norte 
de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

2001  

Estadísticas e indicadores de ciência, tecnologia e innovación 
em América Latina y el Caribe 

José Luis Cervera 

Hacia um sistema integrado de encuestas de hogares en los 
países de América Latina 

Juan Carlos Feres; Fernado 
Medina H. 

Informe de la Décima Reunióm de los Organismos 
Especializados del Sistema de las Naciones Unidas sobre el 
Adelanto de las Mujeres en América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Anuario Estadístico de América Latina y el caribe 
2000/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 
2000 

Divisão de estatísticas- CEPAL 

La medición del desarrollo humano: elementos de um debate Xavier Mancero 

La memoria colectiva y los retos del feminismo Amelia Valcárcel (Unidade 
mulher e desenvolvimento) 

La institucionalidade de género en el Estado: nuevas 
pespectivas de análises 

Virginia Guzmán (Unidade 
mulher e desenvolvimento) 

El turismo em la economia ecuatoriana: la situación laboral 
desde uma perspectiva de género 

Martha Ordóñez (Unidade mulher 
e desenvolvimento) 

La situación económico-laboral de la maquila en el Salvador: 
um análises de género 

Ligia Elizabeth Alvarenga Jule 
(Unidade mulher e 
desenvolvimento) 
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Género en la reforma o reforma sin género?: desproteción 
social em las leyes previsionales de América Latina 

Haydeé Birgin; Laura Pautassi 
(Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

Aspectos económicos de la equidade de género Thelma Gálvez P. (Unidade 
mulher e desenvolvimento) 

The gender pespective in economic and labour policies: state 
of the art Latin America and the Caribbean 

Lieve Daeren, Julia Schneider 
(Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

Diagnóstico sobre paternidade responsable y propuestas para 
um programa nacional en El Salvador 

Ricardo González Portillo 

Diagnóstico sobre educación reproductiva y paternidade 
responsable en Honduras 

Javier Rodrígues 

Educación reproductiva y paternidade resposable en 
Nicaragua  

Oswaldo Montoya 

La paternidade responsable en Costa Rica: uma tarea 
pendiente 

María Elena Rodríguez Cortez; 
Luis Armando Lázaro 

Diagnóstico sobre educación reproductiva y paternidade 
responsable em Panamá 

Centro de Estudios y Acción 
Social Panameño (CEASPA) 

The institutionality of gender in the state: new analytical 
perspectives 

Virginia Guzman (Unidade 
mulher e desenvolvimento) 

Educación reproductiva y paternidade responsable en 
Guatemala 

Alfonso Mata; Bárbara Schieber 

Education and the labour market in Latin Americ: why 
measurement is important and what it tells us about policies, 
reforms and performance 

Beverley A. Carlson (Divisão de 
desenvolvimento produtivo e 
social CEPAL) 

Pension reform in Europe in the 90’s and lessons for Latin 
America 

Louise Fox; Edward Palmer 

The gender dimension of globalizacion: a survey of the 
literaure with a focus on Latin America and the Caribbean 

Maria Thorin 

Hacia la institucionalización del enfoque de género em las 
políticas económico-laborales em América Latina: informe del 
Seminario Regional 

Loreto Bravo; María Nieves Rico 

The invisible majority: what feminist economics can offer CEPAL 

Advancing gender equality in the Caribbean: legislative 
approaches to sex discrimination 

CEPAL 

La medición del desarrollo humano: elementos de um debate Xavier Mancero (Divisão de 
estatísticas e projeções 
econômicas) 

Enfoque de género em la política económica-laboral: el estado 
del arte em América Latina e Caribe 

Lieve Daren; Julia Schneider 
(Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

Equidad de género y calidad em el empleo: las trabajadoras y 
los trabajadores em salud en Argentina 

Laura C. Pautassi 

Análisis estadístico de los efectos sobre los proncipales 
indicadores sócio-económicos resultantes de los câmbios 
metodológicos introducidos en la encuesta continua de 
hogares 

Magdalena Furtado; Marisa 
Bucheli 

Informe del Seminário y del Foro sobre educación para la 
Reproducción y la Paternidad Responsable em nicaragua, 
Managua, 20-21 noviembre 2000 

CEPAL 

Abordando um proceso endógeno: la relación entre el trabajo 
extradoméstico feminino y el poder y autonomia de las 
mujeres casadas dentro del hogar em México 

Irene Casique 

Impacto del desempleo sobre el salario: uma estimación de la 
perdida salarial para Uruguay 

Magdalena Furtado; Marisa 
Bucheli 

The gender perspective in economic and labour policies: state 
of the art in Latin America and the Caribbean 

Lieve Daaren 

Situación y perspectivas: estúdio económico de América CEPAL 
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Latina y el caribe 2001/Current conditions and outlook: 
economic survey of Latin America and the Caribbean 2001 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburus, 2000 CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector eléctro: 
datos actualizados a 2000 

CEPAL 

Estudio Económico de América Latina y el Caribe CEPAL 

The institutionality of gender in the state: new analytical 
pespectives 

Virginia Guzmán 

Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo 
sostenible: estado del arte y perspectivas 

Rayén Quiroga Martínez 

Informe del seminário Regional sobre Paternidad 
Responsable en el Istmo Centroamericano 

CEPAL 

Economía y género: bibliografia seleccionada CEPAL 

Reforma a los sistemas de pensiones y los desafios de la 
dimensión de género 

Pamela Gana Cornejo; Alberto 
Arenas Mesa 

Iniciativa para la paternidade responsable en el Istmo 
Centroamericano 

Javier Alatorres 

Características sociodemográficas y socioeconómicas de las 
personas de edad em América Latina 

Fabiana Del Popolo 

Pension reform in Europe in the 90’s and lessons for Latin 
America 

Louise M. Fox; Edward Palmer 

Education and the labour Market in Latin America: why 
measurement is importante and what it tells us about policies, 
reforms na performance 

Beverly A. Carlson 

Establishing social ststiscal databases for evidenced-based 
social policy formulation in the Caribbean 

CEPAL 

An evaluative study of the implementation of domestic 
violence legislation: Antigua and Barbuda, St. Kitss 

CEPAL 

Guatemala: población y desarrollo, um diagnóstico 
sociodemográfico 

Luis Rivadeneira 

The invisible Majority: what feminist economics can offer CEPAL 

Economic survey of Latin America and the Caribbean 2000-
2001 

Barbara Stallings 

Hacia la institucionalización del enfoque de género en las 
políticas económico-laborales en América Latina: informe del 
Seminário Regional 

Vários autores 

The gender dimension of globalization: a survey of the 
liretature with a focus on Latin America and the Caribbean 

Maria Thorin 

Report on the production of trade statistics in the Caribbean 
region 

CEPAL 

Capital flows on Latin America: third quarter 2001 CEPAL 

Quality of life: a compendium of social statistics of five 
Caribbean coutries (1995-2001) 

CEPAL 

Información básica del sector agropecuário, subregión norte 
de América Latina y el Caribe, 1980-2000 

CEPAL 

2002  

Resolution 586 (XXIX): Regional Conference on women in 
Latin America and the Caribbean 

CEPAL 

Educación reproductiva y paternidade responsable en el Istmo 
Centroamericano 

Vários autores 

Informe de la Reunión de expertas sobre Mujer Rural, 
Escolaridad y Empleo en el Istmo Centroamericano: hacia 
uma identificación de áreas priritarias de políticas públicas  

CEPAL 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
2001/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 
2001 

CEPAL 

Informe de la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del 
Comité Especial sobre Poblácion y Desarrollo del período de 

CEPAL 
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Sesiones de la CEPAL/Reportof the Presiding Officers of the 
ECLAC Sessional ad Hoc Committee on Population and 
Development 

Progress reporto n the activities of the programme of 
international statistical work dor Latin America and the 
Caribbean, june 2001- june 2003 

CEPAL 

Mujer rural, escolaridade y empleo en el Istmo 
Centroamericano: hacia uma identificación de áreas 
prioritárias de áreas de políticas pública 

CEPAL 

Paternidad responsable en el Istmo Centroamericano Javier Alatorre 

Las relaciones de género en un mundo global Virginia Guzmán 

Welcome to new heads of Gender Departament CEPAL 

Data collection system for domestic violence Godfrey Christopher St. Bernard 

La migración internacional de los brasileños: características y 
tendenciais 

Rosana Baeninger 

Las nuevas tecnologias de información y las mujeres: 
reflexiones necessárias 

Gloria Bonder 

The collective memory and challenges of feminism Amelia Valcárcel 

Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina 
y el Caribe. Uma propuesta para medir su magnitude y 
evolución 

Diane Alméras; Rosa Bravo 
Barja; Vivian Milosavljevic; Sonia 
Montaño; María Nieves Rico 

Resolución 586 (XXIX): Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Situación y perspectivas: estúdio económico de América 
Latina y el Caribe 2002/Current conditions and outlook: 
economic survey of Latin America and the Caribbean 2001 

CEPAL 

Estudio económico de américa Latina y el Caribe 2001-2002 CEPAL 

Report of international meeting of gender statistics and 
indicators for measuring the incidence of and trends in 
violence against women in Latin America and the Caribbean 

CEPAL 

Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América 
Latina y el Caribe: edición 2002 

CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector eléctro 
(datos actualizados a 2001) 

CEPAL 

La actividad de las mujeres ante el desempleo de su cónyuge CEPAL 

Economics and gender:selected bibliography Marco Flavia 

Emprego feminino no Brasil: mudanças institucionais e novas 
inserções no mercado de trabalho (Volume I) 

Lena Lavinas; Franciso León 
(coordenadores) 

Emprego feminino no Brasil: mudanças institucionais e novas 
inserções no mercado de trabalho (Volume II) 

Lena Lavinas; Franciso León 
(coordenadores) 

Attitudes to domestic violence in Dominica: some research 
fidings 

Sem assinatura 

Equidad de género en el sistema de salud chileno Molly Pollack E. 

La reforma de pensiones en Colombia y la equidade de 
género 

Consuelo Uribe Mallarino 

Lesgilación previsional y equidade de género em América 
Latina 

Laura C. Pautassi 

Gender relations in a global world Virginia Guzmán 

REDATAM informa, deciembre 2002 CEPAL 

Información básica del sector agropecuário, subregión norte 
de América latina y el caribe, 1990-2001 

CEPAL 

A cinco años de la reforma de pensiones en El Salvador y su 
impacto em la equidade de género 

Ligia Alvarenga 

2003  

Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y 
ambiental de los desastres (Volume I) 

CEPAL; Banco Mundial 

Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y 
ambiental de los desastres (Volume II) 

CEPAL; Banco Mundial 
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Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y 
ambiental de los desastres (Volume III) 

CEPAL; Banco Mundial 

Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y 
ambiental de los desastres (Volume IV) 

CEPAL; Banco Mundial 

Traffic congestion: the problem and how to deal whit it Alberto Bull 

Handbook for estimating the sócio-economic na environmental 
effects of disasters 

CEPAL; Banco Mundial 

Género y sistemas de pensiones em Bolivia Alberto Banadona Cossio 

La competitividade de la indústria maquiladora de exportación 
em Honduras. Condiciones y retos ante el CEFTA 

CEPAL 

Informe de la Undécima Reunión de Organismos 
Especializados y otras instituciones del sistema de las 
Nciones Unidas sobre el Adelanto de las Mujeres em América 
Latina y el Caribe 

CEPAL 

Corporate risk management and Exchange rate volaty in Latin 
America 

Graciela Moguillansky 

Capital flows to Latin America: fourth quarter 2002 CEPAL 

Proyecciones de América Latina y el caribe, 2003 Centro de Proyecciones 
Económicas; Division de 
Estadística y Proyecciones 
Económicas 

Regional Conference on gender-based violence and the 
administration of justice held in Port-of-Spain 

CEPAL 

El impacto de la crisis argentina en el bienestar de los hogares Ariel Fiszbein; Isidro Adúriz; 
Paula Inés Giovagnoli 

Anuario Estadístico de América Latina y el caribe 
2002/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 
2002 

CEPAL 

América Latina y el Caribe: series estadísticas sobre comercio 
de servicios, 1980-2001 

Divisão de estatística- CEPAL 

La reciente inmigración latino-americana a España Raquel Martínez Buján 

La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones Susana Chiarotti 

Trabajo, desigualdad y pobreza: tendências recientes en la 
región norte de américa Latina 

CEPAL 

Report of the ECLAC-CDCC/CIDA gender equality programme 
Regional conference on gender-based violence and the 
administration of justice 

CEPAL 

As políticas públicas de gênero: um modelo para armar: o 
caso do Brasil 

Sonia Montaño; Jacqueline 
Pitanguy; Maria Thereza Lobo 

Capital flows to Latin America; first quarter 2003 CEPAL 

Congestión de trânsito: el problema y cómo enfrentarlo Alberto Bull  

The new information Technologies and women: essential 
reflections 

Gloria Bonder 

Género, previsión y ciudadanía en America Latina Daniel M. Giménez 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburus, 2002 CEPAL 

Istmo Centroamericano: los retos de la sustentabilidade en 
granos básicos 

CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector electro 
(datos actualizados a 2002) 

CEPAL 

Capital flows to Latin America: first quarter 2002 CEPAL 

Capital flows to Latin America: second quarter 2002 CEPAL 

The gender dimensiono f economic globalization: na 
annotated bibligraphy 

Maria Thorin 

Nuevas contribuciones al análises de la pobreza: desafios 
metodologicis y conceptuales para entender la pobreza desde 
uma perspectiva de género/ 

Sylvia Chant 

Emigration of nurses from the Caribbean: causes and 
consequences for the sócio-economic welfare of the counrtry, 

Sem assinatura 
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Trinidad and Tobago: a case study 

El mapa migratório de América latina y el Caribe, las mujeres 
y el gênero 

Jorge Martínez Pizarro 

Determinantes próximos de la fecundidade: una aplicación a 
países latino-americanos 

Guiomar Bay; Fabiana del 
Popolo; Delicia Ferrando 

Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible Virginia Guzmán 

La institucionalidade de género en un contexto de cambio de 
gobierno: el caso de Paraguay 

Virginia Guzmán 

Intervenciones desde el género: participación y 
empoderamiento entre mujeres jóvenes de sectores 
populares. In: Capital social de los y las jóvenes: propuestas 
para programas y proyetos (Volume II) 

Silvia Elizalde 

Conyugalidad y parentalidad em la juventude y sus relaciones 
com el trabajo 

Nívea Silveira Carpes 

Capital social de los y las jóvenes: propuestas para programas 
y proyetos (Volume II) 

Irma Arriagada; Francisca 
Miranda (organizadoras) 

Redes comunitárias, género y envejecimiento: partcipatión, 
organización y significado de las redes de apoyo comunitário 
entre hombres e mujeres adultos mayores: la experiência de 
la Colonia Aragón em la Delegación Gustavo A. Madero, 
ciudad de México 

Verónica Montes de Oca Zavala 

Capital social y género em el desarrollo rural: comentários al 
texto Capital social y pobreza rural: las distancias y sus 
efectos. In: Capital Social: potencialidades analíticas y 
metodológicas para la superación de la pobreza 

María Nieves rico 

Capital Flows to the Latin America: second quarter 2003 CEPAL 

Criteria for the eficiente coordination of the activities for data 
collection and the desingn of instruments for mapping and 
data collection applicabe to coutries of the Caribbean 

CEPAL 

Nuevas contribuciones al análises de la pobreza: desafios 
metodológicos y conceptuales para entender la pobreza 
desde uma perspectiva de gênero 

Sylvia Chant 

Un acercamiento a las encuestas sobre el uso del tempo com 
orientación de género 

María José Araya 

Las fronteras de la vulnerabilidade: género, migración y 
derechos sexuales y reproductivos 

Luis Mora 

Review of the implementation of the Cairo Programme of 
Action in the Caribbean (1994-2004): achievements and 
constraints 

CEPAL 

CARIBTRADE, trade statistics database: user manual CEPAL 

Selected statistical indicators of Caribbean, vol. XVI, 2003 CEPAL 

Derechos humanos y trata de personas em las Américas: 
resumen y aspectos destacados de la Conferencia 
Hemisférica sobre Migración Internacional 

Centro latinoamericano y 
Caribeño de Demografía 
(CELADE, División de Población 
de la CEPAL) 
Organización Internacional pra 
las Migraciones (OIM) 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 

Estudio Económici de América Latina y el caribe 2002-2003 CEPAL 

Indicatores sociales básicos de la subregión norte de América 
Laina y el Caribe: edición 2003 

CEPAL 

Report of the Caribbean Subregional Meeting to Assess the 
implementation of the Programme of Action of the Internationla 
Conference on Population and Development 10 years after is 
adoption 

CEPAL 

El encanto de los datos. Sociodemografía de la inmigración 
em Chile según el censo de 2002 

Jorge Marytínez Pizarro 
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Eliminating gender-based violence equality; ECLAC/UNIFEM 
assessment of actions 

ECLAC/UNIFEM 

Capital flows to Latin America: third quarter 2003 CEPAL 

Redes comunitárias, género y envejecimiento Verónica Montes de Oca Zavala 

In búsqueda de trabajo. Migración internacional de las 
mujeers latino-americanas y caribenhas. Bibliografía 
selecionada 

Silke Staab 

Economic survey of Latin America and the Caribbean 2002-
2003 

CEPAL 

Programa de trabajo estadístico internacional para América 
Latina y el Caribe, julio de 2003-junio de 2005 

CEPAL 

Capital flows to Latin américa: third quarter 2002 CEPAL 

2004  

Política social y reformas estructurales: Cuba a princípios del 
siglo XXI 

Jorge Máttar; Elena Alvarez 
González  

Feminicidio en Chile FAO, Fundo das Nações Unidas 
para a Mulher; CEPAL; OIT, 
PNUD; UNESCO; UNICEF 

La juventude em Iberoamérica: tendências y urgências CEPAL 

Human rights and trafficking in persons in the Americas: 
summary and highlights of the Hemispheric Conference on the 
International Migration 

Centro latinoamericano y 
Caribeño de Demografía 
(CELADE, División de Población 
de la CEPAL) 
Organización Internacional pra 
las Migraciones (OIM) 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 

The frontiers of vulneralility: gender, migration and sexual 
reproductive rights 

Luis Mora 

Información básica del sectro agropecuário: subregión norte 
de América Latina y el Caribe, 1990-2002 

CEPAL 

Challenges in meeting the monitoring requiriments of the 
Millennium Development Goals (MDGs): na examination of 
selected social statistics for four Caribbean small island. 
Deveping 

CEPAL 

Inserción laboral desvantajosa y desigualdades de cobertura 
previsional: la situación de las mujeres 

Jessica Cuadros 
Luis Felipe Jiménez 

Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-
1999 

CEPAL 

Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe. México DF, 10 al 12 de junio de 2004: 
Folheto informativo 

CEPAL 

Panorama social de América Latina 2002-2003/Social 
Panorama of Latin America 2002-2003 

CEPAL 

La fecundidad em América Latina: transición o revolución? Vários autores 

Efectos de los niveles de fecundidade em la salud 
reproductiva y la mortalidade infantil 

Erica Taucher 

El reemplazo de la poblácion em el Uruguay, um fenómeno 
ausente em la agenda estatal. In: La fecundidad em América 
Latina: transición o revolución? 

Carmen Varela Petito 

Bolivia: programas y políticas nacionales que afectan la 
fecundidade. In: La fecundidad em América Latina: transición 
o revolución? 

René Pereira 

Fecundidad y trabajo feminino. In: La fecundidad em América 
Latina: transición o revolución? 

María Nieves Rico 

Determinates próximos de la fecundidade. Uma aplicación a 
países latinoamericanos 

Guiomar Bay; Fabiana del 
Popolo; Delicia Ferrando 

Vulnerabilidad social y políticas públicas Ana Sojo 
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Una aproximación a la problemática de género y eticidad em 
América Latina 

Elizabeth Peredo Beltrán 

Capital flows to Latin America:  fourth quarter 2003 CEPAL 

Vulnerabilidad social y políticas públicas Ana Sojo 

A decade of social development in Latin America/ 1990-1999  

In search of work. International migration of women in Latin 
America and the Caribbean. Selected bibliography 

Silke Staab 

Caminos hacia la equidade de género em America Latina y el 
Caribe 

Sonia Montaño (organizadora) 

Socio-economics impacts of natural disasters: a gender 
analyses 

Sarah Bradshaw 

Proyecciones de América Latina y el Caribe, 2004 Centro de projeções econômicas- 
CEPAL 

Ánálises de género em la evaluación de los efectos 
socioeconómicos de los desastres naturales 

Sarah Bradshaw; Ángeles Arenas 

A methodological approach to gender analyses in natural 
disaster assessment: a guide for the Caribbean 

Fredericka Deare 

Análisis de género en la evaluación de los efectos 
socioeconómicos de los desastres naturales 

Angeles Arenas; Sarah Brads 

Sistemas electorales y representación feminina em América 
Latina 

Line Bareiro; Oscar López; Clyde 
Soto; Lilian Soto 

Lesgilación laboral em seis países latinoamericanos. Avances 
y omisiones para uma mayor equidad 

Laura C. Pautassi; Eleonor Faur; 
Natalia Gherardi 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso do 
Perú 

RosaBravo Barja 

Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2003/ 
Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 2003 

CEPAL 

Los inmigrantes mexicanos, salvadorenhos y dominicanos em 
el mercado laboral estadounidense: las brechas de género em 
los años 1990-2000 

Sarah Gammage; John Schimitt 

Informe de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Understanding poverty from a gender perspective Lorena Godoy 

Resolution 605 (XXX): Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe/Resolution 605 (XXX): Regional 
Conference on Women in Latin America and the Caribbean 

CEPAL 

Conmemoración del décimo aniversario de la celebración de 
la conferencia internacional sobre la Poblácion y el Desarrollo: 
acciones empreendidas para la implementación del programa 
de acción em América latina y el Caribe 

CEPAL 

Population, ageing and development CEPAL 

La distribuición espacial de la pobreza em relación a los 
sistema ambientales en América Latina 

Andrés Ricardo Schushny; 
Gilberto C. Gallopín 

Democratic governance and gender: possibe linkages Virginia Guzmán 

Alpargatas y libros: estilos de gestión, género y política social 
em Argentina y el Chile 

Gisela Zaremberg 

Diseño de um sistema de indicadores sócio ambientales para 
el distrito capital de Bogatá 

Edith Guttman Sterimberg; Carlos 
Zorro Sánchez; Adriana Cuervo 
de Forero 

Istmo Centroamericano: estadísticas del sector 
manufacturero: datos actualizados a 2003 

CEPAL 

El empleo em el sector financeiro em Chile. Nuevas 
oportunidades, conocidas discriminaciones 

Amalia Mauro 

Capital flows to Latin America: first quarter 2004 CEPAL 

Revisiones de desempeño ambiental em la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 

Divisão de desenvolvimento e 
assentamentos humanos 

Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes 
sobre América Latina 

Judith Astelarra 
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Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector elétrico 
(datos actualizados a 2003) 

CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas, 2003 CEPAL 

Capital flows to Latin America: second quarter 2004 CEPAL 

Capital flows to Latin America: third quarter 2004 CEPAL 

Setores exportador e importador da India Simao davi Silber 

Capital flows to Latin America: 2004 highloghts CEPAL 

Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de 
género 

Flavia Marco 

La reforma de pensiones en Colombia y la equidade de 
género. In: Los sistemas de pensiones en América Latina: un 
análisis de género 

Consuelo Uribe Mallarino 

Legislación previsional y equidade previsional y equidade de 
género en América Latina 

Laura C. Pautassi 

Género y sistemas de pensiones en Bolivia. In: Los sistemas 
de pensiones en América Latina: un análisis de género 

Alberto Bonadona Cossío 

Trayectorias laborales em el sector financeiro. Recorridos de 
las mujeeres 

Amalia Mauro 

Estructura ocupacional, estrutura social y clases sociales Raúl Átria 

Entender la pobreza desde la perpectiva de gênero Lorena Godoy (Unidade mulher e 
desenvolvimento) 

Género, previsión, ciudadanía social em américa 
Latina/Gender, pensions and social citizenship in Latin 
America 

Daniel M. Giménez 

Violence against women in couples: Latin America and the 
Caribbean. A proposal for measuring its incidence and trends 

Diane Alméras; Rosa Bravo 
Barja; Vivian Milosavljevic; Sonia 
Montaño; María Nieves Rico 

2005  

Calidad del empleo y calidad de la atención em la salud em 
Córdoba, Argentina. Aportes para plíticas laborales más 
equitativas 

Laura C. Pautassi; Jacinta 
Burijovich 

Compilación de observaciones finales del comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre países 
de América Latina y el Caribe (1985-2005) 

CEPAL 

Report of the ECLAC/CDCC fourth Caribbean Ministerial 
Conference on Women: review and appraisal of the Beijing 
Platform for Action 

CEPAL 

Demandas de capacitación del sector financeiro. Sesgos de 
género y evaluación por competencias 

Mariela Quiñones Montoro 

La mujer en la pequena minería de América Latina: el caso de 
Bolivia 

Eduardo Chaparro Ávila 

El empleo en los servicios financeiros. Costa Rica: buenas y 
no tan buenas noticias 

Juliana Martínez 

Informe de la Trigésima Séptima Reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe 

CEPAL 

Report of the thirty-Seventh Meeting of the presiding officers of 
the Regional Conference on Women in Latin America and the 
Caribbean 

CEPAL 

Información básica del sector agropecuário: subregión norte 
de América latina y el Caribe, 1990-2003 

CEPAL 

Revista de la CEPAL n° 85/CEPAL Review n° 85 CEPAL 

Metodología de proyecciones económicas para América 
Latina: formulación de proyecciones de corto plazo a partir de 
la base de datos de coyuntura 

Centro de projeções econômicas- 
CEPAL 

Needs assessment of economics planning units in gender 
analyses in selected Caribbean countries 

Marsha Caddle 

Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales y CEPAL 
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responsabilidade de los institutos nacionales de estadística 

Sector financeiro y empleo feminino. El caso uruguayo Alma Espino 

A pobreza e as políticas de gênero no Brasil Hildete Pereira Melo 

Capital flows to Latin America: first quarter 2005 CEPAL 

Os programas de combate a pobreza no Brasil e a perspectiva 
de gênero no período 2000-2003 

Ceres Alves Prates; M. Beatriz B. 
Nogueira 

Gênero e pobreza no Brasil. In: A pobreza e as políticas de 
gênero no Brasil 

Hildete Pereira de Melo 

Report of the ECLACA/UNIFEM/CIDA expert group meeting 
on capacity building in gender analysis for economic planners 
in the Caribbean 

CEPAL 

El tempo, los tempos, una vara de desigualdad Rosario Aguirre, Cristine García 
Sainz; Cristina Carrasco 

Tiempo de trabajo, tempo de vida. Las desigualdades de 
género en el uso del tempo. In: El tempo, los tempos, una 
vara de desigualdade 

Cristina Carrasco 

Aspectos conceptuales y metodológicas de las encuestas de 
uso del tempo. In: El tempo, los tempos, una vara de 
desigualdade 

Cristina García Sáenz 

Trabajo no remunerado y uso del tempo. Fundamentos 
conceptuales y avances empíricos. La encuesta Montevideo 
2003. In: El tempo, los tempos, una vara de desigualdad 

Rosario Aguirre 

Políticas de empleo en la planificación turística local do 
Ecuador: herramientas para sua formulación 

Martha Ordóñez Andrade; Flavia 
Marco Navarro 

La política social em la globalización. Programas de proteción 
em América Latina 

Claudia Serrano 

Actividades de la Secretaría de la CEPAL relacionadas com la 
incorporación de la perspectiva de gênero em el desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Objetivos de desarrollo del milênio: una mirada desde América 
Latina y el Caribe 

HABITAT; FAO; Fundo das 
Nações Unidas para a Mulher; 
OIT; OPS; PNUD; PNUMA; 
UNESCO; UNICEF; Fundo de 
População das Nações Unidas 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de 
México 

Instituto Nacional da Mulheres do 
México (INMUJERES) 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de 
Nicaragua 

Isolda Espinosa 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de 
Bolivia 

Daniela Zapata; Rosa Bravo 
Barjo 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de 
Argentina 

Claudia Giacometti 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de la 
República Bolivariana de Venezuela 

Rosa Bravo Barja 

Las metas del Milenio y la igualdad de género: el caso de 
Guatemala 

Isolda Espinosa 

Buenas prácticas para la erradicación de la violência 
doméstica em la región de América Latina y el Caribe 

Luz Rioseco Ortega 

Social Panorama of Latin America 2004 CEPAL 

Indicadores sociales en América Latina y el Caribe Simone Cecchini 

El gasto médio ambiental en Perú: exploración incial Javier Abugattás 

Istmo centroamericano: estadísticas del subsector eléctro 
(datos actualizados a 2004) 

CEPAL 

Políticas hacia las famílias, protección e inclusión sociales Irma Arriagada (Organizadora) 

Report of the meeting on developing na agenda to address 
equity gaps in Caribbean SIDS 

CEPAL 

Accelerating gender equality: reports of the Technical meeting 
of the National Machineries for Women and Fourth Caribbean 

CEPAL 
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Minesterial Conference on Women: review and appraisal of 
the Beijing Platform for Action 

Unión y cohabitación em América Latina: modernidade, 
exclusión, diversidade? 

Jorge Rodríguez Vignoli 

Redes e institucionalización en Ecuador: bono de desarrollo 
humano 

Amparo Armas 

Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos 
humanos, mitos y duras realidades 

 

Un marco de análises para el fomento de las políticas de 
desrrollo productivo com enfoque de género 

Alma Espino 

Reproductive health and rights: HIV/AIDS and gender equality CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 2004 CEPAL 

Cuentas de producción y análisis de insumo produto: hacia la 
integración de los datos micro, meso y macroeconómicos 

Hernán Frigolett Rodríguez 

Propuesta para un compedio latino-americano de indicadores 
sociales 

Simone Cecchini 

América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de 
cuentas nacionales, 1950 2002 

Divisão de Estadística- CEPAL 

El seguimento de los objetivos de desarrollo del milênio: 
oportunidades y retos para los sistemas nacionales de 
estadística 

José L. Cervera Ferri 

La participación ciudadana en barrios com intervención del 
Programa Hábitat de México. In: Opciones y propuestas 
estratégicas para la superación de la pobreza y precariedade 
urbana en américa Latina y el Caribe 

Arturo Mier y Terán 

Informe de la Trigésima Octava reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe/Reporto f the Thirty-Eighth meeting of the Presiding 
Officers of the Regional Conference on Women in Latin 
America and the Caribbean 

CEPAL 

Capital flows to Latin to Latin America: 2005 highlights CEPAL 

The statiscal infrastructures of Caubbean countries CEPAL 

Agricultural transformation and gender considerations in 
Caribbean economics 

CEPAL 

2006  

L’avenir de la protection sociale em Amérique latine: 
accessibilité, financement et solidarité 

José Luis Machiinea 

Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social Víctor Tokman 

América Latina: evolución del índice de precios de los 
principales produtos de expotación, 1980-2005 

Alejandra Ovalle Molina 

Destinatarios y usos de remesas: uma oportunidade para las 
mujeres salvadorenhas? 

Diana Santillán; María Eugenia 
Ulfe 

El acesso a la jubilación o pensión en Urugauay [recurso 
electroníco]: cuántos y quiénes lo lograrían? 

Ianina Rossi; Alvaro J Forteza; 
Natalia Ferreira Coimbra; Marisa 
Bucheli 

Planificar y presupuestar em Uruguay: los avatares de um 
presupuesto quinquenal 

Isaac Umansky 

Capital Flows to Latin America: year end 2005 CEPAL 

Las controvérsias em el marco de la organización Mundial de 
Comercio: de donde vienen, em dóndeestán, a donde van 

Sebastian Sáez 

Los efectos potenciales del trabajo de libre comercio entre 
Ecuador y Estados Unidos em las mujeres rurales 
ecuatorianas 

Soledad Parada; César Morales 

Panorama social de América Latina 2005 CEPAL 

Reformas constitucionales y equidade de género: informe final 
seminário internaciona 

Sonia Montaño; Verónica Aranda 
(organizadoras) 

Cambios de las políticas sociales: políticas de género y familia Irma Arriagada 

Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América CEPAL 
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Latina y el Caribe: edición 2004-2005 

Protección social efectiva, calidad de la cobertura, equidade y 
efectos distributivos del sistema de pensiones en Chile 

Alberto Arenas de Mesa; María 
Claudia Llanes; Fidel Miranda 
Bravo 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2005 CEPAL 

Migración international, derechos humanos y desarrollo Centro Latino Americano e 
Caribenho de Demografia 
(CELADE) 

Las metas del milênio y la igualdad de género: el caso de 
Paraguay 

Claudia Giacometti 

Las metas del milênio y la igualdad de género: el caso de 
Colombia 

Silvia Lara 

The girl child and boys in the Caribbean: progress and 
challenges 

CEPAL 

Fertility and female labour supply in Latin America: new 
causual evidence 

Guilhermo Cruces; Sebastián 
Galiani 

Nutrition, gender and poverty in the Caribbean subregion CEPAL 

Capital flows to Latin America: quartel developments CEPAL 

Información básica del sector agropecuário: subregión norte 
de América Latina y el Caribe, 1990-2005 

CEPAL 

Manual sobre indicadores de calidad de vida em la vejes CEPAL 

Indicadores económicos del turismo Divisão de estatística- CEPAL 

2007  

Los programas de alivio a la pobreza Puente y Oportunidades: 
uma mirada desde los actores 

Irma Arriagada; Charotte 
Mathivet 

Estadísticas para la equidade de género: magnitudes y 
tendências en América Latina 

Vivian Milosavljevic 

Transversalizando la perspectiva de género en los objetivos 
de desarrollo del milênio 

Daniela Zapata S. 

El aporte de las mujeres a la igualdad em América Latina y el 
Caribe 

Sonia Montaño; María Nieves 
Rico 

Memoria de encuentros regionales de mujeres indígenas y 
organizacionais del sistema de las Naciones Unidas 

CEPAL 

La cohesión social em los países desarrollados: conceptos e 
indicadores 

Pablo Villatoro S. 

Ni una más!. El derecho a vivir uma vida de violência em 
América Latina y el Caribe  

Diane Alméras; Sonia Montaño 

El cuidado como cuestión social desde um enfoque de 
derechos 

Laura C. Pautassi 

Las metas del milênio y la igualdad de género: el caso de 
Uruguay 

Claudia Giacometti 

Mortalidad/Mortaliy CEPAL 

La mujer indígena en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y 
Panamá: um panorama de base a partir de la ronda de censos 
de 2000 

Ricardo Calla Ortega 

Objetivos de desarrollo del milênio. Informe 2006: uma mirada 
a la igualdad entre los sexos y la autonomia de la mujer em 
América Latina y el Caribe 

Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher; 
OPS; UNESCO; Fundo de 
População das Nações Unidas 

El tercer sector em las políticas de formácion de capital 
humano em Uruguay al 2005 

Alvaro Fuentes; Pascual 
Gerstenfeld 

El cuidado de la niñez em Bolivia y Ecuador: derecho de 
algunos, obligación de todas 

Flavia Marco 

Globalizatión, migración internacional y división sexal del 
trabajo. Uma mirada desde el género y los derechos 
reproductivos 

Luis Mora 

Políticas de salud sexual y reproductiva dirigidas a 
adolescentes y jóvenes: un enfoque fundado en los derechos 

Alejandro Morlachetti 



151 

 

humanos 

La organización del cuidado de niños y niñas em Argentina y 
Uruguay 

Corina Rodríguez Enríquez 

Indicadores para el cumplimiento de la Convención sobre a 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 

Daniela Zapata 

Fecundidad adolescente em Nicaragua: tendências, rasgos 
emergentes y orientaciones de política 

Marcelina Castillo Venerio 

Bioenergía sostenible: um marco para la toma de decisiones/ CEPAL 

Anuario estadístico de América Latina y el cribe 2006 CEPAL 

Los desafios del milênio ante la igualdad de género CEPAL/UNIFEM 

Manual de capacitación: governabilidade democrática e 
igualdad de género em América latina y el Caribe 

Sonia Montaño Virreira (Mulhere 
Desenvolvimento- CEPAL) 

Panorama social de América Latina, 2007: documento 
informativo 

CEPAL 

Notas de poblácion vol. 34, n° 85 CEPAL 

América Latina: patrones emergentes en la fecundidade y la 
salud sexual y reproductiva y sus vínculos com la reducción 
de la pobreza  

Mariachiara 

Panorama Social de América Latina 2006 CEPAL 

The millennium development goals: estrategic implications for 
the Latin American and Caribbean statiscal system 

José L. Cervera Ferri; Hubert 
Escaith 

Indicadores líderes compuestos: resumen de metodologías de 
referencia para construir um indicador regional em América 
Latina 

Mauricio Gallardo; Michael 
Pederson 

Proyección de población/Population projection CELADE- CEPAL 

Violencia contra la mujer en la pareja: respuestas de la salud 
pública en El Alto, Bolivia  

Eliana Arauco Lemaitre; Rosario 
Mamani Apaza; Jimena Rojas 
Silva 

Violencia contra la mujer en la pareja: respuestas de la salud 
pública em Santiago de Chile 

Patricia Provoste Fernández 

Training manual: democratic governance and gender equality 
in Latin America and the Caribbean 

Sonia Montaño 

Hacia um horizonte paritário en América Latina: 
representación política de las mujeres 

Claudia Moreno; Virginia Guzmán 

Metodología y estimación del índice de producción industrial 
de Jujuy. Um aporte a la cuantificación de los objetivos de 
desarrollo del menio 

Ricardo Gabriel Martínez; Carlos 
Oyarzún 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 2006 CEPAL 

Key statistics requirid under the CARICOM CSME CEPAL 

Derechos humanos em poblácion: indicadores para un 
sistema de monitoreo 

Marcela Ferrer 

Alcances, logros y desafios del pacto global en Argentina: una 
visión desde los integrantes 

María Lara Goyburu 

A gender parity horizon in Latin America: the political 
representation of women/ Vers un horizon paritaire em 
Amérique en Amérique Latine: la répresentation politiques de 
femmes 

Claudia Moreno; Virginia Guzmán 

Wome’s political participation and gender parity em decision-
making at all levels in the Caribbean 

CEPAL 

Guía básica de conceptos y nomenclaturas de bases de datos 
y aplicaciones de comercio internacional 

CEPAL 

The contribution of women to the economy and social 
protection specially in relation to unpaid work performed by 
women in the Caribbean 

CEPAL 

Las cuentas nacionales: lineamientos conceptuales, 
metodológicos y prácticos 

Divisão de estatística e projeções 
econômicas 

Principios y aplicación de las nuevas necessidades de energia Divisão de estatística e projeções 
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el Comité de Expertos FAO econômicas 

Potencialidades y aplicaciones de los datos censales: una 
contribución a la explotacióndel Censo de Población y 
Vivienda de Nicaragua 2005 

CELADE- CEPAL 

Consenso de Quito. Décima Conferência Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Desigualdades sociodemográficas en Nicaragúa: tendências, 
relevância y políticas pertinentes 

CELADE- CEPAL 

Familias y políticas públicas en América Latina: una historia 
de desencuentros 

Irma Arriagada 

Migration data collection, management, sharing in the 
Caribbean 

CEPAL 

Indicadores de aplicação e cumprimento da norma ambiental 
para ar, água e vegetação no Brasil 

CEPAL 

Evolución reciente y retos de la indústria manufacturera de 
exportación em Centroamérica, México y República 
Dominicana: uma perspectiva regional y sectorial 

CEPAL 

Haiti: évolution économique de I’année 2006 et les 
pesrpectives pour 2007 

CEPAL 

Women in development bibliography, edition 3 CEPAL 

2008  

Economía productiva y reproductiva em México: um lhamado 
a la conciliación 

Lourdes Colinas 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
2007/Statiscal year book of Latin America and the Caribbean 
2007 

Divisão de estatística- CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas del sectro manufacturero 
(dados actualizados a 2006) 

CEPAL 

Evolución de la indústria manufacturera de exportación em 
Cenroamérica, México e República Dominicana durante 2000-
2006 

CEPAL 

Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América 
Latina y el Caribe (edición 2006-2007) 

CEPAL 

Istmo Centroamericano y República Dominicana: evolución 
económica durante 2007 y perspectivas para 2008 

CEPAL 

Fecundidad CELADE- CEPAL 

The global information society: a statiscal view CEPAL 

Futuro de las famílias y desafios para las políticas Irma Arriagada (organizadora) 

Reporto f the Thent Session of the Regional Conference on 
Women in Latin America and the Caribbean 

CEPAL 

Una revisión de la sociologá de las profesiones desde la teoria 
crítica del trabajo en la Argentina 

Marta Panaia 

Ecuador: reseña de los principales programas sociales y 
lecciones aprendidas, 2000-2006 

Mariana Naranjo 

Panorama social de América Latina 2007/Social panorama of 
Latin America 2007 

BID; CEPAL 

Los pueblos indígenas y afrodescendientes en las fuentes de 
datos: experiências em América Latina  

Fabiana del Popolo 

Ecuador: análisis de la contribución de los programas sociales 
al ligro de los objetivos del milenio 

Mariana Naranjo 

Two stops in today’s new global geographies: shaping novel 
labor supplies and employment regimes 

Saskia Sassen 

Información Básica del sector agropecuário, Subregión Norte 
de América Latina y el Caribe: las tendências alimentarias, 
1995-2007 

CEPAL 

Economic survey of the Caribbean, 2007-2008 CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 2007 CEPAL 

Estudio económico de América Latina y el Caribe 2007-2008: CEPAL 
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política macroeconómica y volatilidade 

Indicators for monitoring the implementation of the Convention 
on the elimination of all Forms of Discrimination against 
Woman 

Daniela Zapata 

Report of the Caribbean technical meeting on the 
establishment of a gender equality observatory in Latin 
America and the Caribbean 

CEPAL 

El trabajo productivo no remunerado dentro del hogar: 
Guatemala y México 

Saarah Gammage; Mónica 
Orozco 

Un sistema de indicadores líderes compuestos para la región 
de América Latina 

Mauricio Gallardo; Michael 
Pedersen 

2009  

El empleo de las mujeres rurales: lo que dicen las cifras Marcela Ballara; Soledad Parada 

Notas de Población vol. 35 n° 87 Centro Latino Americano e 
Caribenho de Demografia 
(CELADE)- Divisão de População 
da CEPAL 

Propuesta de programa bienal de atividades de cooperación 
regional e internacional, 2009-2011 de la Conferência 
Estadística de las Américas de la CEPAL 

CEÁL 

Violencia de pareja contra las mujeres em México: uma 
comparación entre encuestas recientes 

Irene Casique; Roberto Castro 

Istmo Centroamericano: estadísticas del sector manufacturero 
y de la indústria de exportación (datos actualizados) 

CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas de hidrocarburos, 2008 CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsector eléctrico 
(datos actualizados a 2008) 

CEPAL 

Anuário Estadístico de América Latina y el Caribe 
2008/Statistical yearbook of Latin America and Caribbean 
2008 

CEPAL 

Panorama Social de América Latina 2008/ CEPAL 

Envejecimiento y sistemas de cuidados: oportunidade o crisis? Centro Latino Americano e 
Caribenho de Demografia 
(CELADE)- Divisão de População 
da CEPAL 

Cumbre de las Américas 1994-2009:indicadores 
seleccionados/Summit of the Americas 1994-2009: selected 
indicators 

CEPAL 

Priviliegiadas y discriminadas: las trabajadoras del sector 
financiero 

María Nieves Rico Ibáñez; Flavia 
Marco Navarro 

Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en 
Nicaragua 

Marbel Gamboa N. 

Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes em el 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Ivonne Farah H; Carmen 
Sánchez G.; Fernanda 
Wanderley 

Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en 
Guatemala 

Bruno Baroni 

Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en 
Honduras 

José Donaldo Ochoa Herrera 

El papel de la mujer en la indústria minera de Centroamérica y 
el Caribe 

Eduardo Chaparro Ávila; 
Jeannette Lerdé 

Familias latinoamericanas em transformación: desafios y 
demandas para la acción pública 

Marcela Cerrutti; Georgina 
Binstock 

Gender equality, poverty and achievement of the Millennium 
Development Goals (MDGs) in the Caribbean subregion 

Sem assinatura 

Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes em 
Chile 

Leandro Sepúlveda V.  

Reformas en el Uruguay: una mirada desede la perspectiva de Sandra Rodríguez, Ivonne 
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género Perazzo 

El gasto en servicios de cuidado em los hogares uruguayos Soledad Salvador; Gabriela 
Pradere 

A new approach to gender wage gaps in Chile Marcela Perticará; Ivonne Bueno 

Indicadores sociales básicos de las ubregión norte da América 
Latina y el Caribe (Edición 2008-2009) 

Sem assinatura 

Género, pobreza de tiempo y capacidades em Guatemala: un 
análisis multifactorial desde uma perspectiva económica 

Sarah Gammage 

Social protection and the redistribution of care in Latin America 
and the Caribbean: the breadth of policy. In: Redistributing 
care: the policy challenge 

Patrícia Provoste Fernández 

!Ni una más!; del dicho al hecho: cuánto falta por recorrer? Sonia Montaño 

Memoria del cuarto encuentro regional de mujeres indígenas 
de centroamerica y México y organizaciones del Sistema de 
las naciones unidas 

CEPAL 

Brechas salariales por género en Chile Marcela Perticará; Ivonne Bueno 

Income poverty and unsatisfield basic needs Matthew Hammil 

2010  

Notas de Poblácion vol. 37, n° 91 CEPAL 

Acerca de la inclusión del enfoque de género em los censos 
de poblácion y vivienda 

Susana Schkolnik 

Temporeras de la agroexportación em Chile: tensiones y 
desafios associados a la relación entre la vida laboral y 
familiar 

Angélica Willson; Pamela Caro 

National mechanism for gender equality and empowerment of 
women in Latin America and the Caribbean 

María Dolores Fernós 

Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas 
públicas para el Observatorio de Igualdad de Género em 
América Latina: memoria 

Divisão de assuntos de gênero 
(CEPAL) 

Coyuntura laboral em América Latina y el Caribe: crisis, 
estabilización y reactivación. El desempeño del mercado 
laboral em 2009 

Sem assinatura 

Que tipo de Estado? Que tipo de igualdade? XI Conferência 
Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe: 
Brasília, 13 a 16 de julho de 2010 (síntese 

Alicia Bárcena 

Que tipo de Estado? Que tipo de igualdade? XI Conferência 
Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe: 
Brasília, 13 a 16 de julho de 2010 

Alicia Bárcena 

Panorama del sistemas previsional y género em Uruguay. 
Avances y desafíos 

Rosario Aguirre; Lucía Scuro 
Somma 

Agendas legislativas y parlamentarias para el desarrollo de los 
derechos de las mujeres em América Latina y el Caribe 

Evangelina Garcia Prince 

El progresso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio: desafio para lograrlos com igualdad 

CEPAL 

El cuidado em acción: entre el derecho y el trabajo Sonia Montaño Virreira; Coral 
Calderón Magaña 
(organizadoras) 

Los censos de 2010 y la salud: informe del seminário-taller CEPAL 

Famílias divididas y cadenas globales de cuidado Marcela S. Cerruti; Alicia Maguid 

Migración y salud en zonas fronterizas: Haití y la República 
Dominicana 

CEPAL 

Migración y salud en zonas fronterizas: Guatemala y México Alejandro I. Canales; Patricia N. 
Vargas Becerra; Israel Montiel 
Armas 

Migración y salud en zonas fronterizas: Colombia y el Ecuador Abelardo Morales; Guilhermo 
Acuña; Karina Li Wing-Ching 

Migración y salud em zonas fronterizas: el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Argentina 

Corina Courtis; Gabriela Liguori; 
Marcela Cerruti 
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Migración y salud en zonas fronterizas: Nicaragua y Costa 
Rica 

Abelardo Morales; Guilhermo 
Acuña; Karina Li Wing-Ching 

Migración y salud en zonas fronterizas: informe comparativo 
sobre cinco fronteras seleccionadas 

Alejandro I. Canales; Jorge 
Martínez Pizarro; Leandro 
Reboiras Finardi; Felipe Rivera 
Polo 

Familias latino-americanas: organización del trabajo no 
remunerado y cuidado 

Andrés Espejo; Fernando 
Filgueira; María Nieves Rico 

Economía del cuidado de la niñez em Haití: proveederos, 
hogares y parentesco 

Nathalie Lamaute-Brisson 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2009 CEPAL 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
2010/Statiscal yearbook of Latin America and the Caribbean 
2010 

Divisão de estatísticas e 
projeções 

Fiscalidad y equidade de género María Pazos Moran; Maribel 
Rodrígues (organizadores) 

Economie des soins aux enfants en Haiti: prestataires, 
ménages et parenté 

Nathalie Lamaute-Brisson 

Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe: 
realidades, obstáculos y desafíos 

Lidia Heller 

Población y salud em América Latina y el Caribe: retos 
pendientes y nuevos  desafios/Population and health in Latin 
America and the Caribbean: outstanding matters, new 
challanges 

Sem assinatura 

América Latina: avances y desafios de la implementación del 
Programa de Acción de El Cairo, com énfasis em el período 
2004-2009 

Sem assinatura 

The economic and financial crisis: its impacto on poverty, work 
and women’s time 

Sonia Montaño, Vivian 
Milosavljevic 

Appraisal and conclusions from the 1994-2009 review of the 
implementation of the Cairo Programme of Action in the 
Caribbean 

Sem assinatura 

Los objetivos de desarrollo del milênio em Bogotá D.C: 
propuesta de indicadores com enfoque de género 

Ana Isabel Arenas Saavedra 

Estudio de la información sobre la violência contra la mujer en 
América Latina y el Caribe 

Lorena Friés; Victoria Hurtado 

Entre los progresos y las asignaturas pendientes: 15 años del 
Programa de Acción de El Cairo em América Latina y el Cribe, 
com énfasis en el período 2004-2009 

Sem assinatura 

La dimensión de género em la reforma previsional chilena 
(Ley no. 20.255 de reforma de pensiones) 

Sonia Yánez 

Estrategias de desarrollo y equidade de género: una 
propuesta de abordaje y su aplicación al caso de las industrias 
manufactureras de exportación em México y centroamérica 

Noemí Giosa Zuazúa; Corina 
Rodríguez Enríquez 

Objetivos de desarrollo del Milenio. El progresso de América 
Latina y el caribe hacia los objetivos de desarrollo del milênio: 
desafio para lograrlos com igualdade. Síntesis 

Sem assinatura 

Manual de uso do Observatório da Igualdade da Igualdade de 
Gênero da América Latina e do Caribe 

Divisão de assuntos de gênero 
(CEPAL) 

Hacia una agenda regional del panorama de acción de la 
Conferência Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
para 2014 y posteriormente: aportes para su elaboración 

Comitê Especial da CEPAL sobre 
População e Desenvolvimento  

Enfoque de género em las instituciones laborales y las 
políticas del mercado de trabajo em América Latina 

Roxana Maurizio 

La provisión de cuidado y la superación de la pobreza infantil. 
Programas de transferencias condicionadas em Argentina y el 
papel de las organizaciones sociales y comunitarias 

Laura C. Pautassi; Carla Zibecchi 

La crisis económica y financeira: su impacto sobre la pobreza, Espanhol 
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el trabajo y el tempo de las mujeres 

Estimaciones de gasto social em vivenda y desarrollo urbano 
para algunos países de América Latina y el Caribe 

Raquel Szalachman; María Paz 
Collinao 

2010-2011 programme of work of the working groups of 
statiscal conference of the Americas of ECLAC 

CEPAL 

Istmo Centroamericano: estadísticas del subsectror eléctrico. 
Informe preliminar del segmento de la producción de 
electricidad (datos actualizados a 2009) 

CEPAL 

Análisis comparativo sobre los programamas para adultos 
mayores em México 

Gloria Rubio; Francisco Garfias 

The employment situation in Latin Americaand the Caribbean: 
crisis, stabilization and reactivation: performance of the labour 
Market in 2009 

CEPAL; Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 

Buenas prácticas para el acesso de mujeres a espacios de 
poder público 

Carolina Carrera 

Reunión internacional sobre buenas practicas de políticas 
públicas para el Observatorio de Igualdad de Género em 
América Latina y el Caribe 

CEPAL 

El registro de feminicidio de Ministerio Público del Perú Rocío Villanueva Flores 

Hacia políticas de igualdad que promuevan la autonomia 
económica de las mujeres 

Laura C. Pautassi; Natalia 
Gherardi 

Cómo definir y recopilar buenas practicas en matéria de salud 
y derechos sexuales y reproductivos 

Ana Cristina González 

Los desafios del Observatorio de Igualdad de Género em 
América Latina y el Caribe em la identificación de buenas 
prácticas 

Sonia Montaño 

Indicadores de saúde reprodutiva na América Latina e no 
caribe 

Jacqueline Pitanguy; Ligia Costa; 
Andrea Romani 

Social Panorama of Latin America 2009 CEPAL 

Subregión norte de América Latina y el Caribe: información 
del sector agropecuário: las tendências alimentarias 2000-
2009 

CEPAL 

Indicadores adelantados para América Latina Alejandra Acevedo; Omar Bello; 
Fernando Cantú 

Centroamérica: estadísticas de hidrocarburos 2009 Manuel Eugenio Rojas 

Centroamérica: estadísticas del subsector eléctro, 2009 Manuel Eugenio Rojas 

Honduras: evolución económica durante 2010 CEPAL 

Estadísticas del sector manufacturero y la indústria de 
exportación: Centroamérica, 2010 

Martha Cordero 

Costa Rica: evolución económica durante 2010 CEPAL 

México: evolución económica durante 2010 CEPAL 

Nicaragua: evolución económica durante 2010 CEPAL 

República Dominicana: evolución económica durante 2010 CEPAL 

Informe de atividades de la Secretaría de la CEPAL, julio a 
noviembre de 2010 

CEPAL 

2011  

Sentido de pertencia em sociedades fragmentadas: América 
Latina desde uma perspectiva global 

Ana Sojo; Martín Hopenhayn 

Panorama social da América Latina 2011: documento 
informativo 

CEPAL 

Haití: evolución económica durante 2010 CEPAL 

Panamá: evolución económica durante 2010 CEPAL 

Honduras: uma aproximación a las situación de las mujeres a 
través del análisis de los indicadores de género 

Isolda Espinosa 

Uso del tempo de mujeres y hombres em Colombia: midiendo 
la inequidad 

María EugeniaVillamizar García-
Herreros 

América Latina y el Caribe: indicadores macroeconómicos CEPAL 

Latin Stings: indicadores de crecimiento a corto plazo de los Máximo Camacho; Gabriel Pérez 
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países de América Latina Quiróz 

Guatemala: evolución económica durante 2010 CEPAL 

El Salvador: evolución económica durante 2010 CEPAL 

Las famílias latinoamericanas interrogadas: hacia la 
articulación del diagnóstico 

Carlos Maldonado Valera 

La protección de la salud em el marco de la dinâmica 
demográfica y los derechos 

Sandra Huenchuan 

Report on the coodination of internacional statiscal activities in 
the area of the environment 

CEPAL 

La calidad del empleo en América Latina Cluadia Roethlisberger 

Elementos para la consolidación de la Red nacional de cuido 
de las persona adultas mayores en Costa Rica 

Pablo Sauma F. 

Availability, collection and use of data on disability in the 
Caribbean subregion 

Taeke Gjaltema; Sinovia Moonie 

Centroamérica: mercados mayoristas de electricidad y 
transacciones en el mercado eléctro regional, 2010 

Manuel Eugenio Rojas 

Crecimiento, distribuición e desrrollo: um enfoque integrado Martin Abeles; pascual 
Gerstenfeld 

ICT in Latin America: a microdata analysis Mariana Balboni; Sebastián 
Rovira; Sebastián Vergara 

Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en 
América Latina 

CEPAL 

Observatorio de igualdad de género de América Latina y el 
Caribe (OIG). Informe anual de 2011: el salto de la autonomia. 
De los márgenes al centro 

Divisão de assuntos de gênero 
(CEPAL) 

De la evanescencia a la mira: el cuidado Ana Sojo 

Centroamérica: estadísticas de hidrocarburos 2010 Eugenio Torijano 

Infancia en América Latina: privaciones habitacionales y 
desarrollo de capital humano 

Rubén Katzman 

Centroamérica: estadísticas del subsector eléctro Manuel Eugenio Rojas 

Una mirada a la crisis desde los márgenes Sonia Montaño (organizadora) 

Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del 
embarazo en países de Iberoamérica y el Caribe 

Ana Cristina González Vélez 

La paridade política en América Latina y el Caribe: 
percepciones y opiniones de los líderes de la región 

Nélida Archenti 

Programas de transferencias condicionadas de ingresso e 
igualdad de género?: Por donde anda América Latina? 

Corina Rodríguez Enríquez 

Nicaragua: evolución económica durante 2010 y perspectivas 
para 2011 

CEPAL 

El papel de las tecnologias de la información y las 
comunicaciones em la educación inclusiva 

Magdalena Claro 

Progress report on gender equality, poverty eradicatication 
and the Millennium Development Goals in the Caribbean 

Ingrid Charles-Gumbs; Sheila 
Stuart 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2011/  CEPAL 

Trinidad y Tabago: desigualdades salariales intersectoriales Allister Moinsey Allister; Tracy 
Polius 

Productividad agrícola de la mujer rural em Centroamérica y 
México 

Diana Ramírez 

Formación de capacidades y convergencia productiva. In: El 
desarrollo inclusivo em América Latina y el Caribe: ensayos 
sobre políticas de convergencia productiva para la igualdad. 

Roxana Maurizio  

2012  

The economic and financial crisis: its impacto n poverty, work 
and women’s time 

Sonia Montaño; Vivian 
Milosavljevic 

Biotecnología en la província de Santa Fe: el sector Lilia Stubrin 

Construyendo autonomia: compromisos e indicadores de 
género 

Sonia Montaño; Karina Batthyány 

Impacto económico del sector tabacalero en la província de Fernando Medina; Augustina 



158 

 

Jujuy Apaza; Ricardo Gabriel Martínez  

El Estado frente a la autonomia de las mujeres CEPAL 

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras 
agrícolas. Tomo 1 

Fernando Soto Baquero; Emilio 
Klein 

Panorama social da América Latina 2012: documento 
informativo 

CEPAL 

Panorama social de América Latina 2011 CEPAL 

Enquêtes auprés des ménages em Haiti et perspective de 
genre (1999-2005) 

Nathalie Laumate-Brisson 

Medición de los ingresos monetários individuales: uma mirada 
desde la perspectiva de género 

Paulina Pérez 

Inventario de información estadística, indicadores y 
explotación de fuentes sobre etnia, raza y género en los 
países de América Latina y el Caribe 

Marta Rangel 

Las mujeres y las tecnologias de la información y las 
comunicaciones en la economia y el trabajo 

Patricia Peña, María Goñi 
Mazzitelli; Dafne Sabanes Plou 

Si no cuenta, no cuenta: información sobre la violência contra 
las mujeres  

Diane Alméras; Coral Calderón 

Care: the missing link in economic analysis? Corina Rodríguez Enríquez 

La cuestión del cuidado: El eslabón del análisis económico? Corina Rodríguez Enríquez 

Plan de actvidades 2011-2012. Cuadragésima séptima 
reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe 

Sem assinatura 

Construyendo autonomía: compromissos e indicadores de 
géneros 

Karina Batthyány Dighierro; 
Sonia Montaño 

El Estado frente a la autonomia de las mujeres Sem assinatura 

Cambio estructural para la igualdad: uma visión integrada del 
desarrollo.Trigésimo cuarto período de sesiones de la 
CEPAL/Structural change for equality: na integrated approach 
to development. Thirty-four session of ECLAC 

CEPAL 

Mudança estrutural para a igualdade: uma visão integrada do 
desenvolvimento. Trigésimo quarto período de sessões da 
CEPAL. Síntese/Cambio estructural para la igualdad: uma 
visión integrada del desarrollo. Trigésimo cuarto período de 
sesiones de la CEPAL. Síntesis 

CEPAL 

Crecimiento, empleo y distribución de ingresos en América 
Latina  

Jurgen Weller 

Conferencia Internacional sobre Poblácion y el Desarrollo: 
avances en América Latina, 2009-2011 

Katherine Páez 

La población uruguaya y el cuidado: persistências de um 
mandato de género. Encuesta nacional sobre 
representaciones sociales del cuidado: principales resultados 

Karina Batthyany; Natalia Genta, 
Valentina Perrota 

Políticas públicas e institucionalidad de género em América 
Latina (1985-2010) 

Virginia Guzmán Barcos; Sonia 
Montaño Virreira 

La utilización de las encuestas de uso del tempo en las 
políticas públicas 

Flavia Marco Navarro 

Las relaciones de género entre la poblácion rural del Ecuador, 
Guatemala y México 

Liudmila Ortega Ponce 

Protección y redistribuición del cuidado en América Latina Y el 
Caribe: el ancho de las plíticas 

Patricia Provoste Fernández 

Capacidades y género: suma o sistema de desigualdades? El 
caso chileno/Capabilities and gender: a sum or system of 
inequalities? The case of Chile 

Emmanuelle Barozet; Eduardo 
Candia; Berbardita Ihnen; Bettina 
Leiva; Virginia Guzmán 

Protección social y trabajo no remunerado: redistribución de 
las responsabilidades y tareas del cuidado. Estudio de caso 
Costa Rica 

Pablo Sauma F.  

Protección social y trabajo no remunerado: redistribución de 
las responsabilidades y tareas del cuidado. Estudio de caso 

Alison Vásconez Rodríguez 
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Ecuador 

Políticas públicas e institucionalidad de género em América 
Latina (1985-2010) 

Virginia Guzmán; Sonia Montaño 

América Latina: evolución del índice de precios de los 
principales produtos de exportación, 1960-2010 

Alejandra Ovalle Molina 

América Latina y el Caribe: ídices de precios al consumidor. 
Serie enero de 1995 a junio de 2012 

CEPAL 

Las relaciones de género entre la poblácion rural del Ecuador, 
Guatemala y México 

Liudmila Ortega Ponce 

Protección social y redistribución del cuidado em América 
Latina y el Caribe: el ancho de las políticas 

Patricia Provoste Fernández 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
2012/Statiscal yearbook of Latin America and the Caribbean 

Divisão de estatísticas- CEPAL 

Centroamérica: estatísticas de hidrocarburos 2011 Eugenio Torijano 

Centroamérica: estatísticas del subsector eléctrico, 2011 Manuel Eugenio Rojas 

2013  

Notas de Poblácion vol 40. N° 96 CEPAL 

Acesso a la salud sexual y reproductiva y fecundidade de las 
jóvenes em el Brasil: desigualdades territoriales 

Suzana Cavenaghi 

The Unitet Nations Regional Commissions: Enhancing 
capacities to eradicate violence against women 

CEPAL 

Panorama Social de América Latina 2012 CEPAL 

Lista de indicadores para ele LAC 2015: versión 2013 CEPAL 

Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e 
Caribe. Relatório anual 2012: o bônus na mira. Aporte e carga 
para as mulheres 

Sem assinatura 

Observatorio de igualdad de género de América Latina y el 
Caribe (OIG). Informe anual 2012: los bonos en la mira, aporte 
y carga para las mujeres? 

Sonia Montaño; Alicia Bárcena 
Ibarra 

Análisis de la integración de la perspectiva de género em las 
agendas y políticas digitales de Latinoamérica y el Caribe 

Kemly Camacho 

Centroamérica: estadísticas de producción del subsector 
eléctro, 2012 

Manuel Eugenio Rojas 

Redistribuir el cuidado: el desafio de las 
políticas/Redistributing care: the policy challenge 

Coral Calderón Magaña 
(organizadora) 

El cuidado de calidad desde el saber experto y su impacto de 
género: análisis comparativo sobre cuidado infantil y de 
adultos y adultas mayores en el Uruguay 

Karina Batthyany; Natalia Genta; 
Valentina Perrota 

Mujeres indígenas en América Latina: dinâmicas 
demográficas y sociales en el marco de los derechos 
humanos 

CELADE, Divisão de assuntos de 
gênero 

Mujeres en la economía digital superar el umbral de la 
desigualdad  

Divisão de assuntos de gênero 
(CEPAL) 

Mujeres en la economía digital superar el umbral de la 
desigualdade. Síntesis 

Divisão de assuntos de gênero 
(CEPAL) 

Estrtategia de transversalización de la perspectiva de género 
en la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2013-2017/ 

CEPAL 

Consenso de Santo Domingo. Duodécima Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

CEPAL 

El enfoque de derechos en la política laboral y salarial: 
construcción de um marco metodolófico para aplicarse em 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e México 

Gaciela Bensuán 

Participación laboral feminina y bono de género en América 
Latina 

Ciro Martínez Gómez; Tim Miller; 
Paulo Saad 

Hacia un enfoque integrador de la sostenibilidad: explorando 
sinergias entre genero e meio ambiente 

Sandra Guevara de Molina; 
Isabel Pla Julián 

Política monetária, cambiaria y macroprudencial para el Ramón Pineda Salazar; Rodrigo 



160 

 

desarrollo volatilidade y crecimiento em América Latina y el 
Caribe, 1980-2011 

Cárcamo-Díaz 

Transversalización de la perspectiva de género em el 
desarrollo regional: actividades de la Secretaría de la CEPAL 

CEPAL 

Surveys on time use and upaid work in Latin America and the 
Caribbean: experience to date and chalenges for the future 

Rosario Aguirre; Fernanda Ferrari 

Penalizaciones salariales por maternidad y segmentación del 
mercado laboral: el caso de la Argentina 

María del pilar Casal; Bradford L. 
Barham 

Diferencias de género en la elección del sitio de trabajo em 
um contexto de crisis 

Lilia Domínguez V.; Flor Brown 

El sistema financeiro em América latina y el Caribe: una 
caracterización 

Cecilia Vera; Daniel Titelman 
Kardonsky 

Evaluation reporto f regional training course on gender 
indicators and collection of data on gender  

CEPAL 

2014  

Reflexiones sobre el desarrollo em América Latina y el Caribe: 
conferencias magistrales 2013-2014 

Enrique Peña Nieto; Marino 
Murrillo; Luis Gonzaga Belluzo; 
José Miguel Insulza; Winston 
Dookeran; Ricardo Lagos 
Escobar; Luiz Inacio Lula da 
Silva; José Mujica; Michelle 
Bachelet Jeria; Rafael Correa 

Las encuestas sobre uso del tempo y trabajo no remunerado 
en América Latina y el Caribe: caminhos recorridos y desafios 
hacia el futuro 

Rosario Aguirre; Fernanda Ferrari 

Implementation of the Cairo Programme of Action in the 
Caribbean (1994-2013): evaluating progress and renewing 
commitment 

Francis Jones; Andrew Fearon; 
Michael Hendrickson 

Informe de la XII Conferencia regional sobre la Mujer de 
América Latina y el caribe 

CEPAL 

Situation of unpaid work and gender in the Caribbean: the 
measurement of unpaid work trough time-use studies 

Sheila Stuart 

Pactos para la igualdad: hacia um futuro sostenible/ CEPAL 

Pactos para la igualdad: hacia um futuro sostenible. 
Síntesis/Pactos para a igualdade: rumo a um futuro 
sustentável. Síntese 
 

CEPAL 

La evolución de las estructuras familiares em América Latina, 
1990-2010: los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el 
cuidado 

Heidi Ullmann; Carlos Maldonado 
Valera; María Nieves Rico 

La construcción del sistema de cuidados en el Uruguay: em 
busca de consensos para uma protección socila más 
igualitaria 

Rosario Aguirre; Fernanda Ferrari 

Trabajo agropecuario y no agropecuario de las mujeres 
rurales em México, 2000-2010 

Sagrario Garay 

La indústria del software y los servicios informáticos: um 
sector de oportunidade para la autonomia económica de las 
mujeres latinoamericanas 

Sem assinatura 

El nuevo paradigma productivo y tecnológico: la necessidade 
de políticas para la autonomia económica de las mujeres 

Lúcia Scuro; Néstor Cercovich 
(organizadores) 

Panorama Social da América Latina 2014. Síntese Sem assinatura 

Anuário Estadístico de América Latina y el Caribe 
2014/Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean 
2014 

Sem assinatura 
 
 

Acuerdos. Quincuagésima primera Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

CEPAL 

The Beijing Platform for action: twenty years of implementation Sheila Stuart 
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in the Caribbean 

Trabajo, família y câmbios en la política pública en América 
Latina: equidade, maternalismo y corresponsabilidad 

Merike Blofield; Juliana Martínez 
F.  

Evaluation of development accout Project 10/11 improving 
quantification of womwn’s unpaid work in support poverty 
eredication policies 

CEPAL 

Mujeres indígenas: nuevas protagonistas para nuevas 
políticas 

CEPAL 

Hacia um sistema de protección social universal em el 
Salvador: seguimiento de um processo de construcción de 
consensos 

Danilo Miranda Baires 

Políticas públicas para la igualdad de género: um aporte a la 
autonomia de las mujeres 

María Cristina Benavente R; 
Alejandra Valdés B. 

Panorama Social de América Latina 2014 CEPAL 

Panorama Social de América Latina 2014. Síntese CEPAL 

Relatório regional sobre o exame e avaliação da Declaração e 
Plataforma de Ação de Pequim e do documento final do 
vigésimo terceiro período extraordinário de sessões da 
Assembleia Geral (2000) em países da América Latina e do 
Caribe 

CEPAL 
 
 
 
 
 

Las políticas y el cuidado en América Latina: uma mirada a las 
experiências regionales 

Karina Batthyány Dighiero 

Instituciones laborales y políticas de empleo: avances 
estratégicos y desafios pendientes para la autonomia 
económica de las mujeres 

Carina Lupica 
 
 
 

Corresponsabilidad de los cuidados y autonomia económica 
de las mujeres: lecciones aprendidas del Permiso Postnatal 
parental em Chile 

Carina Lupica 
 
 

Economic relations between Latin America and the caribbean 
and the Republico f Korea: advances and opportunities 

CEPAL 

Gender Equality Observatory for Latin America and the 
Caribbean. Annual report 2013-2014. Confronting violence 
against women in Latin America and the Caribbean 

CEPAL 

Notas de Población vol. 42 n°100 Vários autores 

Necesidades de cuidado de las personas mayores em la 
Ciudad de México: Diagnóstico y lineamentos de políticas 

Sandra Huenchuan Navarro; 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez 

El aporte de las famílias y las mujeres al cuidado no 
remunerado de la salud en el Uruguay 

Karina Batthyány; Natalia Genta, 
Valentina Perrotta 

Caribbean Synthesis review appraisal report on the 
implementation of the Declaration and Platform for Action 

Alicia Mondesire 

Avanzando hacia la corresponsabilidade em los cuidados: 
análises de las licencias parentales en el Uruguay 

Karina Batthyány; Natalia Genta, 
Valentina Perrotta 

Política de cuidados em El Salvador: opciones, metas e 
desafíos 

Soledad Salvador 

Final assessment rport. Assessment of development accout, 
Project 08/09 C: enhancing capacities to eradicate against 
woman through networking of local knowledge communities 

Maria Sarabia-Barquero 

The Caribbean and the post-2015 development agenda Ransford Smith 

El horizonte de la igualdad de género: Colombia y Cuba a los 
retos del cuidado 

Isabel Sáez Astaburuagua 

Hacia la construcción de pactos para la autonomia económica 
de las mujeres: la experiência de Costa Rica, El Salvador, 
Panamá y el Perú 

Ana Stefanovic 

Estúdio sobre la autonomia económica de las mujeres em 
Costa Rica, El Salvador y Panamá 

Magdalena García 

Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible CEPAL 
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Informe de la Quincuagésima primera Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Observatorio de igualdad de género de América Latita y el 
Caribe (OIG). Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de 
la ciolencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe 

CEPAL 

Violencia de género en el transporte público: una regulación 
pendiente 

Patricio Rozas Balbotín; Liliana 
Salazar Arredondo 

Avanzando hacia la corresponsabilidade em los cuidados: 
análisis de las licencias perentales en Uruguay 

Karina Batthyány; Natalia Genta 

Caribbean synthesis review and appraisal reporto n the 
implementation of the Beijing Declaration and Platform for 
Action 

Alicia Mondesire 

The Caribbean and the post-2015 development agenda Ransford Smith 

El horizonte de la igualdad de género: Colombia y Cuba frente 
a los rtos del cuidado 

Isabel Sáez 

2016  

Quién cuida en la ciudad? Oportunidades y propuestas: la 
comuna de Santiago de Chile 

Olga Segovia M. 

Monitoring the SDGs in the Caribbean Comitê de Desenvolvimento e 
Cooperação para América Latina 
e Caribe (CDCC)- CEPAL 

Clasificación de actividades de uso del tempo para América 
Latina y el Caribe/Classification of time-use activities for Latin 
America and the Caribben (CAUTAL) 

María Eugenia Goméz Luna 

Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: deudas 
de igualdad 

Catalina Céspedes; Claudia 
Robles 

Quién cuida en la ciudad? Oportunidades y propuestas en 
Montevideo (Uruguay) 

Karina Batthyány 

Desafíos demográficos para la organización social del cuidado 
y las políticas públicas 

Cecilia Rossel 

Cambios y continuidades em la movilidad laboral de la fuerza 
de trabajo feminina em  México 

Vários autores 

40 años de agenda regional de género/40 years of the 
regional gender agenda 

Divisão de assuntos de gênero 
(CEPAL) 

Manual de formación regional para la implementación de la 
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas relativa a las mujeres, la paz y la seguridad 

M. Cristina Benavante; Marcela 
Donadio; Pamela Villalobos 

Quién cuida en la ciudad?: oportunidades y propuestas em la 
Ciudad de México 

Lucía Pérez Fragoso 

Violencia contra las mujeres y políticas públicas: implicaciones 
fiscales y socioeconómicas 

Corina Rodríguez Enríquez; 
Laura Pautassi 

Las mujeres en el sector minero de Chile: propuestas para 
políticas públicas de igualdad 

Ana Stefanovic; Manuela 
Saavedra Alvayay 

Políticas de cuidado en América Latina: forjando la igualdad María Nieves Rico; Claudia 
Robles 

La brecha de génenero en jubilaciones: los casos de 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 

Veronica Amarante; Maira 
Colacce; Pilar Manzi 

La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de 
género em América Latina 

Flavio Marco Navarro 

Territorio e igualdad: planificación del desarrollo com 
perspectiva de género  

Olga Sevogia; Alicia Williner 

Autonomia das mulheres e igualdade na agenda de 
desenvolvimento sustentável. Síntese 

CEPAL 

Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de 
desarrollo sostenible 

CEPAL 

Otras formas de violência contra las mujeres que reconhecer, 
nombrar y visibilizar 

Natalia Gherardi 
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Revista CEPAL no. 120 CEPAL 

Intersección entre classe y el género y su efecto sobre la 
calidad del empleo em Chile 

Omar Aguilar; Pablo Pérez; 
Ruében Ananías; Caudia Mora, 
Osvaldo Blanco 

Determinantes de las horas de trabajo de las mujeres en 
México: un enfoque pseudopanel (2005-2010) 

Armando Sánches; Verónica 
Villarespe Reyes; Diego Alí 
Román Cedilo; Ana Liz Herrera 
Merino 
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