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Resumo 
Dada a importância do pensamento cepalino no desenvolvimento econômico da América Latina, 
esse artigo visa evidenciar a influência de Friedrich List sobre o pensamento da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), visto que as principais ideias de List 
influenciaram alguns autores da CEPAL. Apresentaremos semelhanças entre List e as 
considerações predominantes da CEPAL, observando que as influências na formação do 
pensamento cepalino estão além de Keynes.  
 
Palavras-chave: Pensamento cepalino. CEPAL. Georg Friedrich List. John Maynard Keynes. 
História do Pensamento Econômico.  
 
 
 
Abstract 
Given the importance of ECLAC thinking in the economic development of Latin America, this 
article aims to highlight the influence of Friedrich List on the thinking of the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), as List is main ideas influenced 
some authors of ECLAC. We will present similarities between List and the predominant 
ECLAC considerations, noting that the influences on the formation of ECLAC thought are 
beyond Keynes. 
 
Keywords: ECLAC thinking. ECLAC. Georg Friedrich List. John Maynard Keynes. History of 
Economic Thought.  
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Introdução 

O presente trabalho buscará resgatar uma das influências formadoras do pensamento 

cepalino para além de Keynes: o pensamento de Friederich List, importante economista 

alemão do século XIX. Para atingir tal objetivo, o trabalho foi estruturado em quatro 

seções, já inclusa esta breve introdução.  

Na primeira seção, com base no instigante trabalho de pesquisa de Fonseca(2000) 

vamos mostrar que há muita coisa além de Keynes dentre as teorias que influenciaram a 

formação do pensamento teórico da CEPAL. Já na seção três, analisaremos, com maior 

destaque, o que, na nossa opinião, foi um dos elementos mais importantes e influentes 

para a estruturação do pensamento econômico latino-americano: a elaboração teórica de 

List. Por fim, ainda na seção três, traçaremos os paralelos mais nítidos entre a obra de 

List e o pensamento cepalino, finalizando o trabalho como uma conclusão que além de 

resumir o presente texto apresenta as questões que ainda estão abertas e que podem 

gerar futuras e interessantes pesquisas.  

 

 

Vertentes formadoras cepalinas para além de Keynes 

 

As teorias elaboradas pela CEPAL alcançaram grande impacto na América Latina 

ao longo do tempo, não só no meio acadêmico, mas também entre policymakers e 

empresários industriais. A influência cepalina atingiu seu auge durante os anos 50 e 60, 

do século XX, quando as ideias e seus principais pensadores estiveram no centro dos 

debates e, muitas vezes, das decisões econômicas na América Latina. O papel 

proeminente exercido pela CEPAL fez com que suas teorias ganhassem destaque ao 

ponto de observamos que a sua história se confunde com a do pensamento econômico 

latino americano. Uma primeira questão que continua gerando discussões relaciona-se 

ao fato da influência de Keynes no pensamento cepalino.  

O debate a cercadas ideias defendidas pela CEPAL durante os anos de 1950 e 

1960 apresentam-se como pontos polêmicos do pensamento latino-americano, pois é de 

costume, no meio acadêmico, atribuir à influência de Keynes no desdobramento das 

concepções cepalinas desse período. Capitaneados por uma falsa similitude, os 

defensores dessa perspectiva comparam as características comuns entre a Teoria Geral 

e a CEPAL como “intervencionismo, defesa de política de crescimento acelerado dos 
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investimentos e dos produtos, crítica à Lei de Say, ênfase à demanda efetiva interna e 

rejeição às teorias ortodoxas de inflação e do comércio internacional” (FONSECA, 

2000, p.334), visando reconstruir a história das ideias de seus países.  

Como afirma Fonseca (2000) não podemos desprezar as influências de Keynes 

sobre os principais representantes da CEPAL, porém é exíguo sustentar a relação linear 

entre ambos, por mais que haja um impacto da vasta obra do economista inglês nas 

ideias latino-americanas, as teses e termos teóricos consagrados mais tarde como 

“cepalinos” eram conhecidas no Brasil muito antes da publicação da Teoria Geral. 

Assim, Fonseca (2000) usa como recurso metodológico a demonstração dos processos 

posteriormente consagrados como cepalinos e o contexto histórico brasileiro 

anteriormente à criação da CEPAL. Por tanto, é imprescindível analisar as hipóteses 

dadas pelo autor na construção dessa seção para entendermos o estruturalismo e à 

herança intelectual da teoria cepalina.  

Segundo Fonseca (2000), Keynes é um autor muito importante para entender o 

pensamento cepalino, mas não podemos resumir as influências da CEPAL a isso. A 

CEPAL sofreu interferência de outras correntes e autores, além do próprio Keynes, 

sendo marcada por uma grande variedade de influências do que apenas uma - a 

keynesiana.  Por tanto, até que ponto a Teoria Geral teria influenciado os ideólogos da 

CEPAL?  

Sabe-se que Prebisch escreveu um livro sobre Keynes, só publicou em 
1988; e que Celso Furtado aproximou-se do keynesianismo ao estudar 
em Cambridge, no final dos anos 1950. Se ambos, assim como Ignácio 
Rangel, Aníbal Pinto e outros adotaram contribuições de Keynes em 
suas obras, recorrendo inclusive a categorias e termos teóricos, isto 
não permite inferir que o núcleo das ideias cepalinas, em seu 
nascedouro, deriva diretamente de Keynes.(FONSECA, 2000, p. 336) 
 

É importante destacar que existem algumas semelhanças entre as ideias de 

Keynes e da CEPAL, porém há diferenças consideráveis entre ambas. A teoria cepalina 

desenvolveu-se, sobretudo, mediante a análise de agregados macroeconômicos, em uma 

abordagem muito próxima à dos modelos de crescimento keynesianos e neoclássicos 

que proliferaram a partir dos anos 40. Fonseca (2000) demonstra que a teoria 

keynesiana sempre encontrou limites no trabalho da CEPAL e isso se deve ao fato da 

economia do subdesenvolvimento não poder considerar dadas as variáveis de 

capacidade produtiva e tecnológica, como era o caso das vertentes keynesianas 

originais, já que essas variáveis, quase que por definição, seriam os elementos chaves 
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para a superação da condição de subordinação centro-periferia, objeto último da 

CEPAL. 

As evidências de um pensamento industrializante, desenvolvimentista e 

estruturalista já existiam no Brasil muito antes da elaboração da Teoria Geral por 

Keynes em 1936. Como demonstra Fonseca “inúmeros pontos do pensamento cepalino 

não eram novidades quando a CEPAL foi criada, no final da década de 1940 (2000, p. 

345). Abaixo uma lista, formulada por Fonseca, dos elementos críticos que antecedem 

tanto a construção da CEPAL, bem como a revolução keynesiana: 

 

(i) intervencionismo estatal estratégico; 

(ii) crítica à especialização agrícola do país, à divisão internacional do trabalho e 

ao livre cambismo; 

(iii) desenvolvimento econômico; 

(iv) divisão centro/periferia; 

(v) defesa da industrialização. 

 

Para exemplificar alguns destes pontos, Fonseca (2000) cita que, ainda em1903, 

Inocêncio Serzedo Corrêa, já apontava para uma crítica que posteriormente estaria no 

núcleo central das ideias cepalinas: a argumentação de que “produzir matérias-primas 

era importante, mas que não poderia ser condição única para o país crescer” (Fonseca, 

2000, p. 343). A análise de Inocêncio Serzedo, em muito lembra a crítica de List – que 

será apresentada posteriormente – de que o atraso do país se devia à “política do laissez-

faire” e do livre câmbio. Porém, seria Vargas que inauguraria posições oficiais mais 

próximas àquelas ideias que mais tarde estariam no cerne do pensamento cepalino, e, 

mesmo antes de 1930, quando Vargas assume o executivo, ideias industrializantes e 

intervencionismo estatal estratégico já estavam presentes em seus discursos. Fonseca 

(2000) nos apresenta um trecho de uma oração proferida por Vargas em homenagem ao 

Presidente Afonso Pena, ainda no ano de 1906, quando era apenas um estudante: 

Quantas causas de estagnação pesam sobre um país novo, exaurido 
pela captação e pelo fisco, sopeando o livre desenvolvimento das 
atividades industriais! Amarga resultante para quem se vê coato a 
comprar, manufaturados do estrangeiro, os gêneros da própria 
matéria-prima que exporta. (FONSECA, 1989 apud FONSECA, 2010) 
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Além de Keynes, Fonseca (2000) aponta três vertentes que influenciaram as 

ideias advindas da CEPAL e que influenciaram a América Latina: o “liberalismo de 

exceção”; o positivismo; e List. Destes três destacaremos List, objeto deste trabalho, 

para elaborar as próximas seções, procurando demonstrar o grau de similaridade do 

pensamento cepalino com as ideias de List e a nítida influência do modelo de 

desenvolvimento alemão do século XIX. 

 

 

As convergências entre as ideias de List para o desenvolvimento da economia 
alemã no século XIX e o pensamento cepalino 

 

Fonseca (2000) afirma que List é sem dúvida uma dos mais influentes autores para o 

pensamento cepalino , seja pela semelhança de ideias e argumentos, seja por defender 

um tipo de intervencionismo muito próximo dos estruturalistas cepalinos.  

Há uma semelhança, pelo menos formal, entre os contextos históricos 
de ambos: tiveram lugar em nações não-hegemônicas na ordem 
internacional, com pretensões de recuperar o espaço perdido via 
industrialização, apontando o liberalismo como responsável pela 
riqueza das nações líderes e entendendo ser necessário romper com a 
lógica que as mantinha subordinadas pelo comércio externo. 
(FONSECA, 2000, p. 352) 
 

Porém, mesmo com toda a importância do pensamento de List e do processo de 

desenvolvimento alemão do século XIX para o a formação do pensamento cepalino, 

segundo Fonseca, o autor foi muito pouco citado pelos pensadores da CEPAL, mesmo 

tendo sido um autor bem conhecido dentro da intelectualidade latino-americana. Dito 

isso, percebe-se a necessidade de se recuperar o pensamento de List, pois um 

levantamento rigoroso das origens e influências cepalinas e do pensamento 

desenvolvimentista latino-americano deve passar, necessariamente, por List e pela sua 

contribuição para a experiência de desenvolvimento tardio da Alemanha no século XIX. 

Por isso, buscaremos recuperar os traços gerais da contribuição de List bem 

como traçar os paralelos entre a obra do autor e o núcleo duro da teoria cepalina – 

principalmente nos aspectos que antecedem Keynes – especialmente os elencados na 

lista, apresentada nesse trabalho na seção 2, de aspectos desenvolvimentistas que 

antecederam a revolução keynesiana e a própria CEPAL no pensamento econômico, 

político e social da América Latina. 
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Friederich List pode ser considerado um dos pioneiros na defesa do 

protecionismo e um dos grandes rivais intelectuais das ideias de Adam Smith e David 

Ricardo, mesmo que ele tenha admitido que essas ideias “liberais” pudessem ser 

alcançadas após algum grau de desenvolvimento econômico que colocasse a Alemanha 

em pé de igualdade na competição com as grandes potências da época, especialmente a 

Inglaterra. Para List “o sistema protecionista, [...] apresenta-se como o meio mais eficaz 

para fomentar a união final das nações, e, portanto, também para promover a verdadeira 

liberdade de comércio”(LIST,1988,p.93). 

Em sua obra clássica, Sistema Nacional de Economia Política, List se mostrou 

um defensor implacável de amplo intervencionismo do Estado, que deveria ser baseado 

em uma nacionalidade capaz de submeter os interesses individuais ao bem maior que 

era o desenvolvimento da nação como um todo. Inclusive, defendia que  

a economia nacional é a ciência que ensina como cada nação 
individual pode chegar àquele estágio de desenvolvimento no qual a 
união com outras nações igualmente desenvolvidas e 
consequentemente a liberdade de comércio podem tornar-se possíveis 
e úteis para ela. (LIST,1988, p.93) 

 

Para compreendermos o posicionamento de List, segundo Alves (2011), temos 

que partir da visão do autor acerca do funcionamento da dinâmica e das relações de 

poder político e econômico entre os Estados. Quando se trata das relações de um Estado 

com outros, assim: 

A divisão do trabalho é regida pelo comércio interno ou nacional, e a 
cooperação das forças produtivas, pelo comércio internacional. 
Contudo,a cooperação internacional das forças produtivas é muito 
imperfeita, na medida em que pode ser interrompida com frequência 
[...]. Embora seja amais importante (a cooperação internacional), na 
medida em que através dela as diversas nações do mundo se 
relacionam umas com as outras, é amenos importante no tocante à 
prosperidade de toda nação individual que já atingiu um estágio 
avançado de civilização.(LIST, 1988, p.114) 

 

Já no que tange ao comércio internacional, List formulou críticas incisivas à 

escola clássica livre cambista, pois, para ele, o protecionismo era condição necessária 

para se alcançar o objetivo de construção de uma nação unida e forte que possa a vir 

negociar comercialmente com o resto do mundo livremente, porém de forma ativa, 

competitiva e vantajosa. Nesse sentido, List era um defensor do que podemos chamar de 

“protecionismo educador”, no sentido que o Estado deveria ser estratégico no sentido de 

buscar o fortalecimento econômico para que a nação, em determinado ponto de 
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desenvolvimento, pudesse disputar de forma vantajosa e segura no comércio 

internacional, mesmo sem a tutoria do estado e protecionismo “[...] nas atuais condições 

do mundo, o resultado da liberdade geral de comércio não seria uma república 

universal, mas, pelo contrário, uma sujeição total das nações menos adiantadas à 

supremacia da potência industrial, comercial e naval atualmente dominante” (LIST, 

1983, p. 93). 

A partir de uma breve análise dos conceitos básicos presentes na formulação 

teórica de List, podemos constatar nítida convergência com o pensamento cepalino em 

vários pontos, porém a principal das semelhanças entre ambas as abordagens, 

certamente, é o fato de que elas criticam duramente a teoria econômica clássica, 

principalmente no que tange a hipótese central de que o livre comércio internacional 

possa não ser vantajoso a algumas nações que – por motivos peculiares a cada escola – 

estejam em um patamar de desenvolvimento estrutural de sua capacidade produtiva 

inferior aos encontrados nas economias que irão se relacionar comercialmente.  

Outro ponto importante e que complementa a análise acima, é a crítica de List à 

visão teórica cosmopolita dos clássicos que, por olharem a economia sob a ótica de 

quem está no topo da escada, acabam por ignorar a heterogeneidade entre os países e os 

divergentes interesses nacionais de cada um. List basicamente propõe que a teoria 

clássica serve para quem está no topo da escada, mas não serve para quem ainda não 

chegou lá. E neste aspecto também há uma aproximação significativa com a CEPALl, já 

que esta última tem como cerne a concepção de que os países da chamada periferia, ou 

seja, que levam desvantagem na competição comercial internacional, permanecem nessa 

condição, também, por terem se especializado na produção de bens primários, enquanto 

os países mais competitivos, ou centrais, seriam especializados em manufaturas.  

Indo além nas análises sobre possíveis convergências, List, assim como os 

cepalinos, também defende a manufatura como um estágio superior em relação à 

agricultura, da mesma forma que a CEPAL defendia a necessidade a industrialização 

como elemento necessário para a superação da condição de subordinação centro-

periferia na América Latina.De acordo com Alves (2011) a forma com que ambas as 

concepções teóricas sugerem para que as nações, ainda especializadas em produtos 

primários, se industrializem, também, é muito similar e partem da hipótese da 

necessidade fundamental do protecionismo a nível de comércio internacional. 
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Alves (2011), também destaca que as assimetrias no comércio internacional, 

muito apontadas pela CEPAL – e que estão no cerne da hipótese clássica de Presbich de 

tendência à deterioração dos termos de troca – foram, igualmente, importantes na 

estrutura do pensamento de List, que comparava a disputa comercial de uma nação em 

que a indústria estaria plenamente constituída e uma em que a indústria ainda não havia 

atingido a maturidade com a luta entre uma criança e um homem forte (LIST, 1986, p. 

200). 

Mas as análises sobre protecionismo, em ambas as linhas teóricas e “estratégias de 

desenvolvimento”, devem ser complementadas por uma espécie de “liberalismo 

interno”, ou seja, a união aduaneira dos Estados Alemães era elemento central para o 

fim maior que era o desenvolvimento da nação como um todo e na América Latina, a 

mesma ideia era defendida por Prebisch, ou seja, para ambos, a estratégia adequada 

seria uma união com livre mobilidade comercial entre os agentes internos, que unidos 

deveriam agir de forma estratégica e protegidos pelos entes nacionais frente à 

competição externa. Além disso, o mercado interno, tanto para os cepalinos quanto para 

a teoria listiana, recebe uma carga de importância imensa, e sobre ele deveria recair a 

estratégia de desenvolvimento e da superação da condição de subordinação. Mourão 

(2014) afirma que List, inclusive afirmou que o mercado interno era dez vezes mais 

importante que o externo no processo de convergência. 

 

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho optamos por analisar e não resumir as vertentes formadoras do 

pensamento cepalino única e exclusivamente às influências de Keynes, sendo algo 

extremamente limitado e empobrece demasiadamente qualquer análise historiográfica 

que pretenda buscar um mínimo de rigor. Porém a nossa análise, vale destacar, não tira 

o protagonismo de Keynes e da teoria keynesiana na história da formação do 

pensamentoeconômico cepalino, o que pretendemos demonstrar nesse trabalho, baseado 

na interessante pesquisa de Fonseca(2000) é que há muitas coisas além de Keynes, 

talvez igualmente importantes.  

Dentre as influências que encontramos no trabalho de Fonseca(2000) que vão para 

além da teoria keynesiana, o pensamento de List merece destaque, dada a sua enorme 
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similitude com a estrutura teórica da CEPAL. Aceito isso, partimos para uma 

apresentação das ideias centrais de List e posteriormente demonstramos o quanto essas 

ideias foram consolidadas – e talvez incorporadas – no pensamento cepalino. Algo 

instigante a se fazer em futuros trabalhos é analisar se as convergências entre os 

pensamentos listianos e cepalinos estão mais para coincidências ou se foram, de fato, 

influências diretas do primeiro para o segundo.  
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