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Osvaldo Sunkel*

Eu acho que o pensamento de Celso ainda é absolutamente 
válido. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa inte-
ressada em desenvolvimento hoje. Eu certamente gostaria 
de perguntá-lo sobre tudo isso que vem acontecendo nos 
últimos 20 anos, que está reconfigurando completamente 
o mundo, com grandes transformações geoeconômicas, 
políticas e demográficas... Celso insistiu muito na possi-
bilidade de que os países da AméricaLatina tenham um 
pensamento e uma cultura de desenvolvimento que vêm 
de dentro.
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* Entrevista realizada em 10/06/2014, na sede da Cepal em Santiago, no Chile, por Jean 
Henri Benoît de Mulder Fuentes, no contexto das atividades do Procondel (Sudene – 
UFPE) e cedida aos organizadores da Trilogia: Celso Furtado: a esperança militante.
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Um intelectual indispensável para entender 
o mundo das últimas décadas

Jean De Mulder Fuentes1

Osvaldo Sunkel nasceu em Puerto Montt, Chile, em 1929. Estudou 
Economia e Administração na Universidade do Chile e fez pós-

graduação na ECLAC e na London School of Economics and Political 
Science. Desde 1952 está ligado à CEPAL e à Universidade do Chile, entre 
1975 e 1986 ao Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade 
de Sussex, e desde 1987 à Development Research Corporation (CINDE), 
da qual é presidente desde 1991. Para a ECLAC trabalhou em muitos 
países da América Latina, especialmente no México, Brasil, Chile, 
Panamá e América Central. Foi fundador e Diretor do Escritório da 
Cepal no Brasil entre 1959 e 1961, e ingressou, desde sua criação, em 
1962, no Instituto Latino-americano de Planejamento Econômico e 
Social (ILPES), no qual dirigiu o Programa de Formação e, posterior-
mente, o Projeto de Pesquisa em Desenvolvimento; ele então criou e 
liderou a Unidade de Desenvolvimento e Meio Ambiente do ECLAC/
PNUMA (1978-1987).

Em 1987 foi nomeado pela ECLAC e pelo Ibero-American Cooperation 
Institute Director of Ibero-American Thought - Journal of Political 
Economy e de 1988 a 2002 atuou como Conselheiro Especial do Secretário 
Executivo da CEPAL. Na Universidade do Chile iniciou sua atividade aca-
dêmica em 1955 na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 
tornando-se Professor. Também foi co-fundador e Professor-Pesquisador 
do Instituto de Estudos Internacionais (1967-1973), Coordenador do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável (1994 - 2001), Diretor do 
Centro de Análise de Políticas Públicas (1997-2001) e Fundador e Diretor 
do Instituto de Assuntos Públicos (2001 - 2003).

1 Doutor em ciencia politica pela UFPE, pesquisador do Núcleo Desenvolvimento & 
Região do Departamento de Pós-Graduaçao em Ciencia Politica da UFPEe pesqui-
sador bolsista da FACEPE (Fundaçaõ de Amparo a ciencia e Tecnologia do governo do 
estado de Pernabuco).
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Na Development Research Corporation presidiu entre 1990 e 1994 
o FÓRUM 90, um programa conjunto do CIEPLAN, CPU, Instituto de 
Ciência Política da Universidade Católica e FLACSO sobre Transformação 
Democrática do Estado e da Sociedade Civil; e desde 1997 é Responsável, 
com o Presidente do Diálogo Interamericano, do Programa de Promoção 
da Reforma Educacional na América Latina (PREAL). Em 1975 foi no-
meado Professor do Instituto de Estudos de Desenvolvimento da 
Universidade de Sussex (1975 - 1986). Ele também foi professor visitante 
da FLACSO e da Universidade Católica do Chile em Santiago, o Colégio 
do México, a Universidade de Paris, o Max Planck Gesellschaft, e as 
Universidades do Texas em Austin (Tinker Chair), Duke, Califórnia (Los 
Angeles) e Flórida (Bacardi Eminent Scholar Chair).

De 1969 a 1975 foi membro do Comitê Conjunto de Estudos Latino-
americanos do Social Science Research Council e do American Council 
of Learned Societies of the United States. Em 1992 foi eleito Membro 
Número da Academia de Ciências Sociais do Instituto do Chile. Em 1994 
recebeu o Prêmio Kalman Silvert, a maior distinção da Associação Latino-
Americana de Estudos. Em 1995 foi nomeado Membro Correspondente 
da Academia Colombiana de Ciências Econômicas; em 1996 foi eleito 
membro do Conselho Consultivo Científico Internacional da UNESCO. 
Durante 1997-1998 foi Presidente do Comitê Organizador da V 
Conferência Bienal da Sociedade Internacional de Economia Ecológica.

É autor e coautor de mais de 30 livros e cerca de 150 artigos publicados 
em diversos países e idiomas sobre inflação, desenvolvimento econô-
mico, história, socioeconomia, relações internacionais, integração latio-
americana, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Seu livro mais conhecido é O Subdesenvolvimento latino-americano e 
a Teoria do Desenvolvimento, com Pedro Paz, Século XX, México, publi-
cado originalmente em 1970, com mais de 30 edições.2

Osvaldo Sunkel, ingressou na Cepal no ínicio dos anos 1950, após 
terminar o curso de formação cepalina, foi para Europa como bolsista 
das Nações Unidas. Retornou dois anos depois e assumiu a formação da 
Cepal, substituindo Jorge Ahumada, que saía em missão para Colômbia.

Anos depois, a convite de Celso Furtado, junta-se ao grupo de econo-
mistas, eles dois mais Juan Noyola e Óscar Soberón, para elaborar um 
estudo sobre a economia mexicana, ali permanecendo durante quatro 
anos.

2 Fonte: Cepal https://www.cepal.org/es/equipo/osvaldo-sunkel

https://www.cepal.org/es/equipo/osvaldo-sunkel
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De volta a Santiago, foi indicado para gerir o escritório da Cepal no 
Rio de Janeiro. Era o ano de 1958 e Celso Furtado voltava de Cambridge, 
com o livro Formação Econômica do Brasil recém publicado, e assumia 
uma diretoria no Banco de Desenvolvimento Econômico, ainda sem o 
social, renunciando a seu cargo nas Nações Unidas.  Sunkel viu o mo-
vimento que “Uma política de desenvolvimento para o Nordeste", a 
Operação Nordeste, o Codeno e, meses depois, a Sudene provocaram no 
Brasil. Organizou o primeiro curso de formação de profissionais do de-
senvolvimento, condição primeira para fazer parte dos quadros daquela 
nova instituição e, para tanto, viajou o Nordeste, de avião, de carro, de 
ônibus, e viu “físicamente” a pobreza e a miséria.

Como Celso Furtado, pôs em prática a teoria da relação centro-pe-
riferia. Acredita na atualidade da obra furtadiana e a considera absolu-
tamente indispensável para qualquer pessoa que queira compreender a 
história das últimas décadas.

Entrevista

– Como era su visión de America Latina? Y del desenvolvimiento 
para la región? Nos gustaría saber, para tener conocimiento de 
las ideas de Celso Furtado, como fue su llegada. Lo dejo para 
que se explaye.
Bueno, yo en realidad conocí a Celso Furtado cuando él ya estaba en 
la Cepal. Él lleva varios años allí3, cuando yo llegué a la Cepal en el 
año 1951, o 1952 como estudiante. La Cepal se creó en el año 1948, se 
formó con un grupo de jóvenes economistas latinoamericanos, entre 
los cuales trajo a Celso Furtado, con Noyola4 de México, con Regino 
Boti5 de Cuba, con Jorge Ahumada de Chile. En fin, un grupo muy 
importante de gente bien formada en esa época en que generalmente 
venían de universidades extranjeras, y con muy buena formación. El 

3 Celso Furtado foi para a Comissão Econômica para América Latina e Caribe – Cepal 
em 1949, convidado pelo mexicano Gustavo Martínez Cabañas (1911 -2003), primeiro 
secretário executivo (1949-1950), permanecendo por nove anos.

4 Juan Noyola Vasquez (1922 -1962), trabalhou na Cepal entre 1950 e 1959 e chefiou a 
missão Cepal em Cuba 1959-1960, ao término, permaneceu no país e criou a Junta 
Central de Planificação, permanecendo até sua morte.

5 Regino Boti (1923 -1999) Ministro da Economia de Cuba (1959-1960).
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chileno Jorge Ahumada6 que creó un curso de la Cepal, el primero 
de esos cursos se realizó no recuerdo bien si en el año 1950, o 1951 
y a ese primer curso fue al que llegué yo. Yo llegué a la Cepal como 
estudiante, un estudiante que todavía no terminaba mi formación 
universitaria, mi carrera en la Universidad de Chile. Llegué como 
estudiante y estuve un año prácticamente en un curso que daba Jorge 
Ahumada, lo daba él solo, era básicamente un curso de lecturas y dis-
cusión, fundamentalmente, y con algunas exposiciones, con algunos 
de los economistas más destacados de la Cepal, por supuesto. Mi pri-
mera impresión de Celso fue el de un expositor, uno de los miembros 
más importantes de la Cepal, que hacía unas clases en el curso. Yo 
después terminé ese curso, y me dieron una beca, para estudiar en el 
extranjero, una beca de Naciones Unidas, que se daba al mejor estu-
diante del grupo. Era un grupo pequeño éramos 11 o 12. 

– Era pequeño, pero los mejores…
Era cada uno muy extraordinario, y todos de diferentes países. 
Después terminé ese curso, me fui a Inglaterra, donde estuve dos 
años, y además viajando por varias universidades europeas, visitando 
Europa, visitando varios lugares. Hago esta introducción porque 
recién a mi regreso, yo estaba en la disyuntiva después de dos años 
de hacer un magister pensaba en el doctorado, cuando recibí una 
carta de Jorge Ahumada. Me decía, “yo me voy a ir a Colombia, a una 
misión y quiero que vuelvas para hacerte cargo de los cursos”. Yo 
tuve que decidir si hacia mis estudios superiores, y decidí volver a la 
Cepal porque en aquella época, comienzos de la década de los 1950, 
las investigaciones sobre el desarrollo económico eran lamentable-
mente algo casi desconocido, solamente había un seminario sobre lo 
que se estaba publicando en Latinoamérica, no se había oído hablar 
de la Cepal por supuesto, entonces yo regresé y me hice cargo del 
curso que daba la Cepal.

– Profesor, cual su vinculo con él (Celso Furtado)?
Yo me hice digamos, compañero, amigo, alumno, discípulo de Celso 
en esa época, en el año 1956. Celso fue destinado a México, para orga-
nizar un grupo y hacer un estudio de la economía mexicana, y ahí 

6 Jorge Ahumada Corvalán (1917 – 1965) foi um destacado economista chileno, traba-
lhou na Cepal entre 1950 e 1960.
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me llamó, para que fuera a trabajar con él, en ese grupo. Él estuvo 4 
años, y ahí después de hacer el estudio de México. El informe sobre 
México era un informe técnico, que no le gustó al gobierno mexicano. 
Porque ya Celso defendía en aquella época que la crisis del desequi-
librio estructural del sector externo de la economía latinoamericana, 
que tendía sistemáticamente a un déficit en la balanza de pago con 
exceso de importaciones y déficit de exportaciones, y que entonces 
las devaluaciones que ocurrían en México daban en una deficiencia 
estructural económica, y eso el gobierno mexicano rechazó ese estu-
dio. Ese informo produce en conflicto entre la Cepal y el gobierno 
mexicano: Furtado quería que ese estudio se publicara en la Cepal, 
pero el gobierno mexicano no se lo permitió. Y entonces, ahí Furtado 
renunció7 a Cepal. Yo me quedé en la Cepal. A esas ya nos había-
mos hecho muy amigos, colaboré mucho con él en su estudio, allá 
en México, jugábamos tenis juntos, era un buen jugador de tenis, él 
después estuvo en Europa, un año en Cambridge, en Inglaterra. 

– Estuvo en Inglaterra y después profesor?
Después, Celso regresó a Brasil y a mí, después de volver de México a 
Santiago, me designaron jefe de la oficina de Cepal en Río, donde cola-
boré mucho con Celso en la etapa digamos formativa de la Sudene. 
Estoy hablando de Furtado en la Cepal a fines de los años 1950, hasta 
1959 más o menos. Después de Cambridge él regreso a Brasil, Roberto 
Campos organizó su entrada al Banco de Desarrollo Económico, y 
Furtado trabajó durante un año ahí, y produjo este primer libro, el 
informe sobre el Nordeste y las relaciones entre el Norte y el Sur de 
Brasil, la relación digamos centro-periferia brasileña y fue un informe 
que tuvo un enorme impacto, por el cual se creó la Sudene. 

– Sabemos profesor, que usted estaba encargado de la oficina 
de Brasil de la Cepal, conoce muy bien usted la temática del 
Nordeste? 
Bueno, esa primera temática, tuvo resultado cuando estaba traba-
jando en Cepal sobre el tema de las estratégicas de proyecciones y 

7 Na realidade, Celso Furtado licenciou-se da Cepal, e a convite do economista inglês 
Nicholas Kaldor e com uma bolsa da Fundação Rockefeller, estudou em Cambridge, 
em 1958, quando escreveu Formação Econômica do Brasil. In Diários Intermitentes, 
Rosa Freire D’Aguiar, Companhia das Letras, 2019 e Obra autobuiográfica, Celso 
Furtado, Companhia da Letras, 2014.
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de planificación económica, hubo una serie de estudios que estaba 
haciendo en varios países latinoamericanos, sobre proyecciones, 
análisis del pasado, presente, diagnósticos, planificaciones y proyec-
ciones de análisis económico para el futuro de nuestros países, 
entre los cuales también se hizo uno para Brasil. En realidad, son 
recuerdos que digamos me vienen en la memoria (medida) ahora 
que estoy conversando con usted. Recuerdo dos o tres motivos por 
los que se generó un interés especial con Celso. Uno fue un motivo 
político nacional: en el Nordeste comenzaba a haber influencias de 
grupos revolucionarios, y eso fue, en circunstancias en que acababa 
de ocurrir una revolución cubana, el Che Guevara andaba en Bolivia, 
y había en Brasil mucha preocupación sobre el tema de la pobreza 
y la posibilidad de que pudiera haber movimientos revolucionarios. 
Hubo una gran influencia norteamericana que después también se 
manifestó en la Alianza para el Progreso. La segunda yo creo que fue 
directamente el interés, una cosa más general. Yo creo que en aquella 
época comenzó un interés creciente por el desarrollo regional. En 
general en América Latina, el desarrollo regional pasó a ser un tema 
de significación, y lógicamente el caso brasileño, el subdesarrollo del 
Nordeste en contraste con el desarrollo de Sao Paulo. Pero además, 
yo creo que en el caso de Celso en particular, el Nordeste era el obje-
tivo, Celso nació en Paraíba, estudio en Recife y él era nordestino 
además físicamente, el tipo humano de Celso era el tipo humano que 
se ve en el Nordeste de Brasil. Entonces, tenía su corazoncito en el 
Nordeste. Y había también el interés del gobierno por tratar de equi-
librar el desarrollo brasileño, de todo el desarrollo fuera en la región 
de Sao Paulo. De ahí surge su idea de crear la capital de Brasil en 
Brasilia, en el interior, o sea el desarrollo del interior y en particular, 
del Nordeste, el famoso polígono de la seca, que era una preocupa-
ción muy grande. El interés de Celso por el Nordeste en el Banco 
de Desarrollo, la Operación Nordeste, se produjo entonces, el libro8, 
y nosotros desde el escritorio de Cepal colaboramos en esa tarea. 
Posteriormente cuando ya se había creado la Sudene, Celso le pidió a 
Cepal que organizara un curso de formación de futuros posibles fun-
cionarios de la autarquia, y me lo encargaron a mí, porque yo estaba 

8 Provavelmente o entrevistado se refere a “Uma Política para o Desenvolvimento do 
Nordeste”, com estudos do GTDN – Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste.
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a cargo de los cursos de capacitación en la Cepal de Río de Janeiro. 
Organizé, en Recife un curso de desarrollo económico, que duraba 
aproximadamente tres meses, tenía una serie de componentes, un 
curso introductorio sobre desarrollo económico, con cuestiones muy 
básicas, cuentas nacionales, proceso de desarrollo económico, forma-
ción de capitales, equilibrio externo, etc. El curso introductorio que yo 
daba, y después había una serie de otros cursos, que recuerdo ahora, 
un curso muy importante de formulación y evaluación de proyectos, 
recuerdo a un alumno de ese primer curso, Antonio Baltar, lo recuerdo 
mucho porque era una persona ya mayor. Bueno, yo me fui a Recife y 
residí allá durante mas o menos tres meses, previo al curso, porque la 
idea de Celso era que yo recorriera todos los estados del polígono de 
las secas, desde Bahía hasta el Maranhão. Me designaron un secretario 
que no recuerdo su nombre, Celso trajo gente de muchos lados, recor-
rimos físicamente todos los estados del Nordeste, que eran parte del 
espacio cubierto por Sudene que organizó previamente un concurso, 
para que postularan a personas de los distintos estados, que tuvieran 
méritos e intereses, en trabajar en la nueva dirección que se creaba. 
Ese periodo prácticamente tuvo mucho rechazo, y se hacía mucha 
batalla en la creación de este nuevo organismo, los que lo rechazaban, 
los que querían incorporarse, una batalla para tener el privilegio de 
ser funcionarios y una de las tácticas que diseño Celso para evitar un 
poco la avalancha de presiones fue realizar este curso, para así poder 
decir estos señores son los mejores alumnos, del curso preparatorio 
entonces yo los voy a elegir. Y de ahí salieron después con la experien-
cia del curso hace años salieron una serie de expertos brasileños cuyos 
nombres no recuerdo ya, pero que de vez en cuando me los encuentro 
cuando voy a Brasil.
Entonces, yo fui por todos los estados recorriendo durante dos o tres 
semanas, entrevistando personas, entrevistamos 150 personas, y fui-
mos entrevistando y en la medida en que fuimos entrevistando fuimos 
seleccionando dos o tres de cada estado como candidatos para el 
curso. El curso se realizo a fines, y esto debería verificarlo, a fines del 
año 59, yo recuerdo haber celebrado mis 30 años en Recife durante 
el curso. Y bueno, realizamos el curso con este grupo, resultó ser un 
grupo muy grande, eran como 60 alumnos, fue muy interesante, reco-
ger las experiencias de lo que decía la gente de los distintos estados, y 
posteriormente Celso, bueno, hicimos una evaluación final del curso, 
de los alumnos que participaron en ese curso, por lo menos unos 20 
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quedaron efectivamente, fueron convocados ya para ser funcionarios 
de la Sudene. No me acuerdo de los nombres, pero Baltar9 era uno 
de ellos, era un señor ya de bastante edad, y después resulto ser un 
gran experto en los proyectos. Recorrí todo el norte, toda la zona, y 
aprendí muchísimo de lo que era la pobreza, realmente no puedo 
olvidarme, íbamos en el avión de una capital a la otra, no era fácil por-
que no había conexiones muy frecuentes, y precisamente para llegar 
a Piauí, había solo un avión semanal, que volaba de Fortaleza a Piauí, 
pero era un avión semanal y en Piauí después de dos días no había 
absolutamente nada que hacer, no había nadie mas que entrevistar, 
era pobrísimo, de manera que nos volvimos en autobús, de Piauí a 
Fortaleza, y ese fue yo diría mi primer encuentro con la miseria, la 
pobreza extrema, y ahí en el autobús íbamos 30 pasajeros, 20 por lo 
menos era gente que emigraba, que salía de Piauí para irse a Fortaleza 
y después al sur, Eldorado para ellos. Y una de las cosas que no voy a 
olvidar jamás, la pobreza se manifestaba físicamente, cuando el bus 
llegaba a algún lugar y paraba, creaba lo que uno ve en las películas de 
la India, de África, ver a los niños y a los viejos ciegos, deformaciones 
físicas, demacrados, la pobreza física, la expresión física de la pobreza 
y de la miseria. Y recuerdo que al mediodía el bus paraba en algunos de 
los pueblos entre Fortaleza y Piauí, y ahí se daba el almuerzo, en unas 
tiendas que eran como restaurante, y el almuerzo era un plato de arroz 
con huevo frito, yo observé que mucha de la gente que estaba ahí no se 
comía el huevo, me pareció extrañísimo, le pregunté a mi secretario, 
el dijo que no conoce no sabe lo que implica, obviamente no tenían 
gallinero, no había una cosa de ese tipo, en sus lugares de origen, a mi 
me impresionó pero era efectivo que los huevos quedaron ahí, no se 
los comieron. 

– Profesor cual sería la vigencia de Celso sobre todo hoy, en 
su pensamiento en el desarrollo latinoamericano, posicio-
nado y globalizado, cual sería su pensamiento y también el 
pensamiento de los economistas, de aquella época, si lo con-
virtiéramos a un momento actual. Cuales serian las ideas 

9 Antônio Bezerra Baltar (1915-2003) Engenheiro, professor, urbanista e político, foi su-
plente de senador, foi aposentado pelo Ato Institucional Número Um. De 1965 a 1977 
foi para Santiago do Chile a convite da Cepal, em 1990 foi eleito professor emérito da 
Universidade Federal de Pernambuco.
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principales que serian de importancia para Celso Furtado, para 
los cepalinos, parecería ser que la relación que la Cepal tiene 
que trabajaba con tanta intensidad por el desarrollo regional 
continuar haciendo una de sus gestiones.
Sin duda, en primer lugar la obra de Celso es una obra definitiva clá-
sica, del pensamiento sobre el desarrollo en general, del mundo, del 
pensamiento sobre el desarrollo de América Latina, en ese lugar Celso 
Furtado es una figura de la misma estatura de Prebisch 10que Urquidi11 
en México, de los grandes pensadores de América Latina, tiene su 
pensamiento calificando la formación y la relación del país con el 
mundo, va teniendo con los holandeses, con el África, con Inglaterra, 
con Francia, con EE UU, como se va planteando a lo largo de la distinta 
configuración del mundo, y va de alguna manera como reproduciendo 
como una especie de espiral, donde el gran enfoque centro periferia 
sigue siempre estando en el eje del pensamiento. Y eso vinculado 
con la estructura social, económica y política interna, e incluso la 
dimensión cultural que él agregó en los últimos libros que él escri-
bió: en realidad, el desarrollo es un proyecto cultural, y también no ha 
logrado formar todavía, un el dialogo (entre el desarrollo económico 
y como proyecto cultural). Yo creo que el pensamiento de Celso sigue 
absolutamente vigente, es una lectura obligatoria, para cualquiera que 
esté interesado en desarrollo hoy en día, y ciertamente me gustaría 
muchísimo preguntar todo esto que está sucediendo en los últimos 20 
años o algo así, que se está reconfigurando completamente el mundo, 
con las grandes transformaciones geoeconómicas, políticas, demo-
gráficas, la incorporación de media humanidad, a la modernidad en 
China y Asia, el balanceo de los ejes de poder y la economía mundial 
hacia Asia y el proceso de Europa y EE UU, todo eso está digamos, si 
uno piensa como Celso, estas cosas se hacen perfectamente bien hoy 
en día, y sigue estando presente esta necesidad de tener pensamiento 
propio, esa es otra cosa en que Celso insistió muchísimo, la posibilidad 

10 Raul Prebisch (1901 – 1986) foi secretário executivo da Cepal de 1949 a 1963 quando 
deixou a instituição a pedido do Secretário Geral da ONU, U Thant, para assumir 
o cargo de Secretário Geral da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento onde ficou até 1969.

11 Victor Luis Urquidi Bingham (1919–2004) Economista mexicano, 1941 ingressou no 
Departamento de Estudos Econômicos do Banco de México. Trabalhou também 
no Ministério das Finanças e Crédito Público e na Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Banco_de_M%25C3%25A9xico&usg=ALkJrhgse13S8W-l-1kXmjK_rgOFO37A3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Secretar%25C3%25ADa_de_Hacienda_y_Cr%25C3%25A9dito_P%25C3%25BAblico_(M%25C3%25A9xico)&usg=ALkJrhjnDPDT1Q1U5yRrUZJ4hdCvqtfXtA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comisi%25C3%25B3n_Econ%25C3%25B3mica_para_Am%25C3%25A9rica_Latina_y_el_Caribe&usg=ALkJrhhZJOaCa_I4U_sCKv9_3QJKZHX-SA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comisi%25C3%25B3n_Econ%25C3%25B3mica_para_Am%25C3%25A9rica_Latina_y_el_Caribe&usg=ALkJrhhZJOaCa_I4U_sCKv9_3QJKZHX-SA
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de un pensamiento propio, que los 
países de América Latina tengan una 
cultura de desarrollo que venga desde 
dentro. Hay un libro mío por ahí12, el 
desarrollo desde fuera o desde den-
tro, y me parece que también es una 
forma de poner la idea de un foco 
propio autónomo, autentico, racio-
nal, sociocultural y político, para ahí 
realmente hacer un proceso de desar-
rollo moderno. De manera que yo pienso que el pensamiento de Celso 
es absolutamente vigente, y absolutamente indispensable para cual-
quier persona que quiera entender todo lo que ha estado pasando en 
las últimas décadas. Esa fue un poco mi cercanía con Celso, y después 
durante un largo tiempo casi a unos pocos años de su muerte, nos 
encontrábamos con alguna frecuencia en conferencias, en visitas que 
él hacia o que yo hacía a Brasil, en reuniones después en Paris mucho 
tiempo después, se desarrolló una amistad muy grande con él. Lo 
respeto por su capacidad, por su trabajo, su personalidad, verdadera-
mente potente, un pensador prácticamente con una gran trayectoria.

12 El desarrollo desde dentro: un enfoque neoestructuralista para la América Latina, 
Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Osvaldo Sunkel.

De manera que yo pienso que el 
pensamiento de Celso es absolu-
tamente vigente, y absolutamente 
indispensable para cualquier per-
sona que quiera entender todo lo 
que ha estado pasando en las últi-
mas décadas.
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Aldo Ferrer*

Eu diria que todo esse pensamento de Celso foi e é de 
absoluta validade, sobretudo agora que vivemos sob a 
influência do pensamento neoliberal e conservador. Voce 
vê as coisas de forma diferente e [sabe que] os resultados 
foram muito ruins... E ai reaparece novamente a validade 
do pensamento de Celso, de Prebisch, Oswaldo Sunkel, 
do estruturalismo latino-americano... Então, o trabalho 
de Celso tem uma validade permanente. E as suas ideias 
voltarão à primeira fila assim que recuperarmos o bom 
senso.
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* Entrevista realizada em 08/10/2015, em Buenos Aires, Argentina, por Jean Henri 
Benoît de Mulder Fuentes, no contexto das atividades do Procondel (Sudene – UFPE) 
e cedida aos organizadores da Trilogia: Celso Furtado: a esperança militante.
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As ideias de Celso Furtado estão 
voltando à primeira fila

Jean Henri Benoît de Mulder Fuentes1

Aldo Ferrer(1927-2016) foi um dos economistas argentinos e latino-a-
mericanos contemporâneos mais destacados, estudioso dos efeitos 

da globalização, dos impactos nacionais e regionais do neoliberalismo 
econômico. Preocupado com as questões sociais e o desenvolvimento 
de América Latina, Ferrer escreveu livros clássicos como “Historia de 
la globalización”, “Historia de la economía argentina”, “El futuro de 
nuestro pasado”, entre outros. Professor emérito da Universidade de 
Buenos Aires, foi o primeiro Secretário Executivo do Conselho Latino-
Americano de Ciências Sociais (CLACSO), é membro do Grupo “Fénix”, 
que procura pensar a economia argentina a partir de uma perspectiva 
crítica do paradigma neoliberal, que dominou fortemente a América 
Latina. Foi Ministro da Economia da Província de Buenos Aires e da 
Nação, Presidente do Banco da Província de Buenos Aires e da Comissão 
Nacional de Energia Atômica e Embaixador da República Argentina na 
França. 

O professor Ferrer em sua formação de economia foi aluno de Raul 
Prebisch no último ano em que ele lecionou na Universidade de Buenos 
Aires (1948). Recorda que desenvolveu com ele, nesse período, uma boa 
relação pessoal aluno-professor. Mais tarde, primeiro nas Nações Unidas 
e, depois na CEPAL, os contatos foram retomados, consolidando uma 
amizade, que duraria até a morte de Prebisch, no final dos anos 1980. 
O encontro com Celso Furtado, como descreve na entrevista abaixo, 
aconteceu, também, nas Nações Unidas e, de certa forma, mediado por 
Prebisch, que se fazia acompanhar de Celso, na ocasião. E amizade entre 
os dois (Ferrer e Furtado) também foi respeitosa e duradoura. Ao longo 

1 Doutor em ciência política pela UFPE, pesquisador do Núcleo Desenvolvimento 
e Região do Departamento e Ciência Política da UFPE e pesquisador bolsista da 
Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia de Pernambuco - FACEPE
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da vida, nosso entrevistado se dividiu entre dois universos tensos: o en-
sino e a pesquisa e a atividade pública, assumindo importantes cargos, 
como já mencionados acima.

A entrevista que aqui reproduzimos aconteceu no apartamento de 
Aldo Ferrer em Buenos Aires, em setembro de 2015, e foi realizada no 
contexto do Procondel, projeto de preservação e disponibilização do 
acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene no período de 
1959 a 2000 (na época eu era bolsista do projeto e cursava doutorado na 
UFPE). O projeto, realizado em parceria com a Universidade Federal de 
Pernambuco, objetivava a preservação do acervo e a universalização de 
seu acesso, visando gerar subsídios para análise, discussão e formulação 
de novos conhecimentos, de políticas públicas e fixação de diretrizes de 
desenvolvimento regional2. 

Na entrevista, Aldo Ferrer repassa a origem de sua amizade com Celso 
Furtado em New York, no ano 1950, na Organização das Nações Unidas 
(ONU). Ambos, eram dois jovens economistas que trabalhavam na ONU: 
Aldo Ferrer, na secretaria geral da ONU, e Celso Furtado, na Comissão 
Econômica para América Latina (CEPAL), com sede em Santiago do 
Chile. Ferrer compartilha com Celso Furtado uma visão comum dos pa-
íses da América Latina, enquanto sociedades nascidas no contexto da 
escravidão, da concentração da riqueza e da fragmentação social.

O entrevistado demonstra sua admiração por Celso Furtado ao lem-
brar de quando este esteve à frente da Sudene, da sua preocupação com 
os problemas do desenvolvimento brasileiro e latinoamericano e da visão 
crítica assumida nas leituras do processo de globalização. A ambos unia a 
compreensão de que a economia não pode ser compreendida dissociada 
dos aspectos sociais, culturais e políticos. E essa visão se manifesta na 
participação dos dois no Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais 
(CLACSO), desde a sua criação.

Em perspectiva histórica, Aldo Ferrer sublinha a importância que 
Celso Furtado atribui ao desenvolvimento e crescimento econômico 
para os economistas estruturalistas, e do papel insubstituível do Estado 
nos processos de desenvolvimento capitalista com justiça e inclusão so-
cial. Aldo Ferrer e Celso Furtado dedicaram muitos anos de suas vidas 
a estudar como os mercados internos latinoamericanos não funcionam 
em condições de igualdade e de livre concorrência. É nesse contexto que 
Ferrer, mais uma vez, destaca a atualidade do pensamento de Furtado. 

2 http://procondel.sudene.gov.br/

http://procondel.sudene.gov.br/
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Entrevista

– O senhor poderia nos contar como conheceu Celso Furtado?
Bem, eu conheci Celso Furtado em Nova York. Acho que foi em 1951. 
Eu era um jovem economista [e trabalhava] na Secretaria Geral das 
Nações Unidas, e Celso [também] era um economista muito proe-
minente da CEPAL, que viajava com frequência com o próprio Raúl 
Prebisch, que, na época, era secretário executivo da CEPAL. Prebisch 
[como já dito] viajava com Celso com frequência para Nova York e, 
nessa viagem, que ele fez para a sede das Nações Unidas, eu conheci 
[Furtado]. Começamos a falar de temas da América Latina, Brasil e 
Argentina. Desde então estabelecemos uma relação fraternal. Sempre 
tive Celso como referência, como professor, e ele me honrou com sua 
amizade. Encontrei Celso muitas vezes em cursos quando ele estava 
no exílio, na França. Ou seja, nos vimos várias vezes desde aquele 
nosso primeiro encontro em Nova York. Acompanhei seu trabalho 
com grande interesse. De fato, foi seu livro Formação Econômica do 
Brasil que me inspirou a escrever a história da economia argentina, 
sob a mesma perspectiva de Celso no caso do Brasil, em períodos his-
tóricos, analisando a situação interna e o contexto global, e a relação 
entre uma coisa e outra. Então, Celso sempre foi para mim uma refe-
rência na economia e, certamente, um grande amigo.

– Professor, o que o senhor me diz sobre a atualidade do pensa-
mento de Furtado? E sobre a Sudene, que foi o primeiro órgão 
de planejamento, não só no Brasil, mas na América Latina ...
Bem, sem dúvida, a Sudene foi um órgão de planejamento regional 
e, como você salienta, foi um precursor desse instrumento de gover-
nança para o desenvolvimento regional. Foi uma grande contribuição 
e certamente inspirou tais organismos. Na Argentina, quando fui 
ministro da economia da província de Buenos Aires entre 1958-60, 
criamos uma agência que foi inspirada, em certa medida, por essas 
ideias de Celso [Sudene]; uma agência de planejamento regional da 
província de Buenos Aires. Na província de Chubut também prepa-
ramos um plano de desenvolvimento para a região. Então, essa ideia 
de Celso de planejamento, que certamente foi válida ao nível da eco-
nomia nacional, também é um instrumento muito importante de 
políticas regionais. Pensando [agora] na contribuição de Celso, eu 
diria que a forma como ele abordou os problemas, ao tentar vê-los em 
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perspectiva histórica e global, foi e 
ainda é absolutamente válida. É claro 
que os objetivos de Celso para o 
desenvolvimento industrial, a inclu-
são social, a soberania, o direito de 
nossos países escolherem seu próprio 
caminho, a possibilidade de fazê-lo, o 
pensamento de integração latino-a-
mericana, de pensar sobre a grande 
pátria, na qual os países membros da 
América Latina integram e cooperam, 
e contribuem para o fortalecimento 
do desenvolvimento nacional... Eu 
diria que todo esse pensamento de 
Celso foi e é de absoluta validade, sobretudo agora que vivemos sob a 
influência do pensamento neoliberal e conservador. Voce vê as coisas 
de forma diferente e [sabe que] os resultados foram muito ruins, rea-
parece novamente a validade do pensamento de Celso, de Prebisch, 
Oswaldo Sunkel, do estruturalismo latino-americano... Então, o tra-
balho de Celso tem uma validade permanente. E as suas ideias voltarão 
à primeira fila assim que recuperamos o bom senso.

– Bem, professor, o senhor, junto com Prebisch, com Osvaldo 
Sunkel, com Aníbal Pinto, com o próprio Celso Furtado, for-
mou uma equipe. Na CEPAL ou em diferentes agências recebeu 
pressões para garantir que essas políticas não fossem imple-
mentadas, e, se sim, de onde partiram?
Primeiro tenho que esclarecer que na CEPAL fui um economista que 
não estava no núcleo dos economistas de Santiago do Chile, mas estava 
muito próximo a eles. Não fiz parte desse grupo cepalino; eu era um 
economista latinoamericano identificado com a tarefa desenvolvida 
pela CEPAL, que deu o apoio necessário a Prebisch. Ele, sim, desper-
tou resistência, digamos, em alguns grupos americanos, que tentaram 
dissolver a CEPAL. Foi o presidente Vargas que deu apoio importante 
a Prebisch para argumentar contra esses grupos e essas correntes tra-
dicionais de opinião que viam a América Latina como a periferia dos 
Estados Unidos e da Europa; que defendiam que AL teria que ser espe-
cializada na produção de produtos primários e que a indústria era uma 
tarefa para os países desenvolvidos. Todo esse movimento conservador 

Na Argentina, quando fui minis-
tro da economia da província de 
Buenos Aires entre 1958-60, cria-
mos uma agência que foi inspi-
rada, em certa medida, por essas 
ideias de Celso [Sudene]; uma 
agência de planejamento regional 
da província de Buenos Aires. Na 
província de Chubut também pre-
paramos um plano de desenvolvi-
mento para a região. 
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foi enfrentado com o pensamento 
crítico gerado na CEPAL, sob a lide-
rança de Prebisch. E Celso Furtado, 
nesse contexto, foi um dos principais 
protagonistas. Certamente houve 
pressões, mas a CEPAL resistiu e está 
lá, consolidada e contribuindo para o 
desenvolvimento da América Latina.

– Professor Ferrer há muito tempo o 
senhor vem discutindo a política 
ambiental da região. Vemos que esta é uma questão urgente. O 
que o senhor nos diz desse tema?
Bem, eu acho que Osvaldo Sunkel é, provavelmente, o economista 
[cepalino] que trabalhou mais profundamente sobre a questão do 
meio ambiente. Essa é um desafio que tem alcançado relevância glo-
bal. Hoje você não pode pensar em desenvolvimento sem levar em 
conta a sustentabilidade ambiental. Isso também está no trabalho de 
Celso. Ele incluiu essa perspectiva em sua abordagem do desenvolvi-
mento latinoamericano. Isso agora se tornou uma questão muito mais 
urgentemente do que era quando o pensamento surgiu, no final dos 
anos 1940 e 1950. Esta questão ainda não tinha adquirido a relevância 
internacional que adquiriu depois, mas é, sem dúvida, parte do pro-
blema do desenvolvimento latinoamericano e do terreno nacional de 
cada país.

– Professor, qual é a sua visão, neste momento, da América Latina 
e, particularmente, do Brasil, onde as políticas neoliberais 
estão sendo fortemente adotadas? O que o Brasil deve fazer? 
O que deve retornar a Argentina para uma visão mais inclu-
siva? Como disse Celso Furtado, crescimento não é sinônimo 
de desenvolvimento...
O Produto Interno Bruto pode ser determinado por fatores circuns-
tanciais, como o aumento dos preços das commodities, eventos 
internacionais ou investimentos estrangeiros que impulsionam o cres-
cimento de alguns setores, mas desenvolvimento é muito mais do que 
isso. Desenvolvimento é a incorporação da ciência e da tecnologia, é 
a inclusão social, é a formação de recursos humanos, é a integração 
do território, é o acúmulo de sabedoria das instituições, é sinergia... 

Hoje você não pode pensar em 
desenvolvimento sem levar em 
conta a sustentabilidade ambien-
tal. Isso também está no trabalho 
de Celso. Ele incluiu essa perspec-
tiva em sua abordagem do desen-
volvimento latinoamericano.



303

Furtado, como os outros economis-
tas da corrente estruturalista, sempre 
marcou a diferença entre crescimento 
e desenvolvimento. Pode haver cres-
cimento até mesmo do emprego e 
crescimento do PIB, mas não desen-
volvimento no sentido de que a 
mesma estrutura sub-industrial per-
manece com grandes diferenças nos 
níveis de produtividade, com baixa 
capacidade de incorporar ciência 
e tecnologia. Então, o crescimento 
pode ocorrer mesmo por razões exter-
nas, como o aumento dos preços das 
commodities, ou a chegada de uma 
empresa estrangeira para explorar recursos naturais, numa determi-
nada região; isso pode levar a algum crescimento no emprego e no PIB, 
mas o desenvolvimento é muito mais do que isso. Desenvolvimento, eu 
insisto novamente, é inclusão social, é formação, é industrialização, é 
ocupação do território, aumento da produtividade, políticas públicas 
e estados capazes de mobilizar recursos domésticos que possibilite a 
incorporação de conhecimento, ciência e tecnologia no âmbito de uma 
estrutura produtiva. Uma coisa, portanto, é o crescimento e outra é 
desenvolver. E nesse sentido Celso foi categórico e eu marco a linha 
que separa os dois conceitos.

– Grato, profesor, por sua entrevista…
Bem, agradeço a vocês e ao projeto [PROCONDEL], ao professor Costa 
Lima por essa entrevista, essa conversa. Claro que para mim é uma 
grande satisfação participar de uma atividade que relembra a figura 
extraordinária de Celso Furtado e sua contribuição permanente para 
o crescimento latino-americano e o projeto latino-americano de inde-
pendência, soberania, desenvolvimento, afirmação de nossa presença 
no mundo. Eu sou grato que você me deu a oportunidade de participar 
desta atividade.

Desenvolvimento, eu insisto nova-
mente, é inclusão social, é forma-
ção, é industrialização, é ocupação 
do território, aumento da produti-
vidade, políticas públicas e esta-
dos capazes de mobilizar recursos 
domésticos que possibilite a 
incorporação de conhecimento, 
ciência e tecnologia no âmbito 
de uma estrutura produtiva. Uma 
coisa, portanto, é o crescimento e 
outra é desenvolver. 
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Gonzalo Martner Fanta*

A reconstrução de uma visão a médio e longo prazo da 
América Latina deve partir do Brasil, eu acredito, por-
que o Brasil é o centro da economia latino-americana. 
Atualmente é necessário um maior intercâmbio no âmbito 
das organizações multilaterais como a Cepal, a Corporação 
Andina de Fomento e o próprio Banco Interamericano de 
Desenvolvimento... É um momento em que a integração 
latino-americana vai retomar o dinamismo, creio eu, pela 
mudança das circunstâncias e pelo que vem sendo seme-
ado no tempo com mais diálogo, convivência, capacidade 
de discutir...Será um momento de maior intercâmbio no 
domínio das ideias, das estratégias na América Latina.
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* Entrevista realizada em 1º/12/2015, na Universidade de Santiago, Chile, por Jean Henri 
Benoît de Mulder Fuentes, no contexto das atividades do Procondel (Sudene – UFPE) 
e cedida aos organizadores da Trilogia Celso Furtado a esperança militante.
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Cooperação e diversificação 
econômica na América Latina

Jean Henri Benoît de Mulder Fuentes1

Gonzalo Martner Fanta, chileno, doutor em Economia pela 
Universidade de Paris, viveu na França de 1976 até os anos finais 

da década 1980, quando retorna ao Chile para juntar-se ao movimento 
pelo fim da ditadura militar de Augusto Pinochet.

Aos 16 anos Gonzalo exilou-se na Venezuela, com seus familiares, pois 
seu pai, Gonzalo Martner Garcia, então ministro do Planejamento do go-
verno do presidente Salvador Allende (1970 e 1973), precisou abandonar 
seu país devido à repressão do governo Militar. Escolheu a França para 
cursar Economia por influência de Celso Furtado, amigo de seu pai dos 
tempos da Cepal, que em uma passagem por Caracas, em 1974, os visitou 
e recomendou a Sorbonne, Universidade em que lecionava, como ideal 
para Gonzalo cursar Economia. O reencontro com Furtado aconteceu 
em 1976, desta vez na condição de aluno e professor, em um curso que 
introduzia a economia da América Latina para os alunos da Universidade 
de Paris. 

No seu currículo, Gonzalo teve passagem pela Cepal, como consultor 
e uma importante atuação política no Chile, como um dos fundadores 
do Partido para a Democracia (PPD), atuando pelo fim do ditadura 
Pinochet. Presidiu o Partido Socialista chileno, nos anos 2000. Entre 
2008 e 2010 ocupou o cargo de Embaixador do Chile na Espanha. 

Desde 1994, atua como professor da Universidade de Santiago do 
Chile. O professor Martner é autor de uma extensa bibliografia que dis-
cute temas como Estado, política e economia. A obra mais recente foi 
publicada em 2018, “Economía: Una introducción heterodoxa”, propõe 
um debate em torno de duas questões emergentes na América Latina: 

1 Doutor em ciência política pela UFPE, pesquisador do Núcleo Desenvolvimento 
e Região do Departamento e Ciência Política da UFPE e pesquisador bolsista da 
Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia de Pernambuco - FACEPE
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as limitações da teoria econômica neoclássica; e a atualização das teses 
mais clássicas de desenvolvimento. 

Na entrevista Gonzalo nos conta particularidades do professor Celso 
Furtado, que ele descreve como extremamente cordial e atencioso. 
Discorre sobre a Cepal que, segundo ele, “cumpriu um papel importante 
no sentido de incentivar os governos da América Latina na reflexão sobre 
a equidade e sobre o uso do boom das matérias primas na geração de 
políticas eficazes para reduzir as desigualdades”. 

Gonzalo diz acompanhar de perto os problemas políticos do Brasil, 
dado a importância do país para a América Latina. “O Brasil é um dos 
atores globais. Para todos é chocante ver que o emergente Brasil, player 
global, passa a ser um país em crise, um país emergente em recessão” 
frisou.

Perguntado sobre o cenário atual, Matner Fanta enfatiza que é pre-
ciso que os governantes realizem ações de curto prazo, considerando as 
características dos desafios dos países da região: “Estamos em níveis de 
aumento de desemprego, pobreza, recessão...Não há capacidade de se 
ter visão de médio e longo prazo”, pontua. Sobre o futuro é enfático: “a 
reconstrução de uma visão a médio e longo prazo da América Latina deve 
partir do Brasil, eu acredito, porque o Brasil é o centro da economia lati-
no-americana”, conclui. 

Entrevista

– Gostaríamos que você comentasse sobre sua formação acadê-
mica, suas atividades acadêmicas e políticas, e, principalmente, 
sobre a influência de seu pai em sua formação e a relação dele 
com Celso Furtado.
Sou doutor em Economia pela Universidade de Paris, me formei em 
Paris I (Sorbonne). Tendo estudado na Aliança Francesa em Santiago, 
parecia bastante lógico ir estudar na França. Em 1973, meu pai era 
ministro do presidente Allende, e o foi durante os três anos de seu 
governo, até ser deposto pelo militares chilenos. Eu tinha 16 anos e 
tivemos de ir para o exílio, primeiro na Venezuela, onde meu pai foi 
exilado. Em 1974, Celso Furtado passou por Caracas, onde vivíamos, 
e então meu pai me disse: “Filho, venha comigo para conversar com 
um amigo.” Eu já estava com 17 anos, e conhecia Celso somente de 
nome. Tivemos uma reunião muito agradável. Bem, meu pai tinha 
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trabalhado na Cepal por muito tempo, até 1970. Enfim, meu pai teve 
bastante vínculo com Celso Furtado e toda a equipe da época, Raúl 
Prebisch2 e todos da Cepal. Raúl Prebisch foi a grande figura da Cepal 
durante os anos 1950 e 1960, também o chileno Aníbal Pinto3, e vários 
outros. No entanto, só tivemos esta conversa com Celso Furtado em 
Caracas. Lembro-me muito bem de onde Celso estava hospedado. E 
a pergunta era, dado que ele era um professor da Universidade Paris 
I - se ele recomendava ou não que essa universidade fosse uma opção 
de estudo. Eu tinha feito meus estudos de bacharelado francês em 
Caracas. Ele recomendou fortemente como uma boa universidade. 
Como você sabe, depois de maio de 1968, a universidade foi dividida, 
chegou a ter 13 segmentos, se não me engano, onde antes havia apenas 
uma universidade. Então, Paris I tomou o nome da Escola de Direito, 
juntamente com a Escola de Ciência Política. Havia uma escola de 
Direito tradicional e junto com ela a Faculdade de Economia. Ou seja, 
ali estava a tradição em ciências econômicas, como falavam na França 
na época. Raymond Barre, que foi primeiro-ministro da França, foi 
professor lá. Foi assim, então, que houve este primeiro encontro com 
Celso Furtado. Logo, se bem me lembro, em 1976, Celso Furtado dava 
um curso de economia latino-americana na Sorbonne, e lá, naquele 
curso, nos reencontramos. Foi um curso eletivo, mas para a faculdade, 
obviamente, este curso tinha que ter elementos descritivos da América 
Latina. Os alunos do curso, em geral, tinham uma visão muito dis-
tante da realidade da América Latina. Então, era um curso que tinha 
essa dimensão de introduzir a realidade econômica, política e social 
da América Latina e, ao mesmo tempo, é claro, desenvolver teorias, 
porque Celso Furtado foi um dos autores que estavam a meio caminho 
da corrente da teoria da dependência. 

2 Raul Prebisch (1901 – 1986) Foi secretário executivo da Cepal de 1949 a 1963 quando 
deixou a instituição a pedido do Secretário Geral da ONU, U Thant, para assumir 
o cargo de Secretário Geral da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento, onde ficou até 1969.

3 Anibal Pinto Santa Cruz (1919–1996) Ingressou na Cepal nos anos 1950, foi diretor da 
Cepal/ILPES no Rio de Janeiro (1960–1965), foi diretor da Divisão de Desenvolvimento 
Econômico e dirigiu a Revista da Cepal de 1986 até sua morte.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Com%C3%A9rcio_e_Desenvolvimento
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– E Celso Furtado, professor? Discutia, debatia, pedia opiniões, 
era mais exigente com os alunos latino-americanos ou não... 
Como ele era, então?
Como eu dizia, aqueles foram os meus primeiros contatos com Celso 
Furtado, na condição de estudante - eu tinha 18 anos. Ele sempre foi 
extremamente cordial e atencioso. O curso abordava de forma mais 
panorâmica, uma introdução à América Latina e à economia lati-
no-americana. Celso Furtado falava um francês muito correto. Este 
curso foi eletivo, mas tinha uma grande quantidade de alunos. Bem, 
no estilo francês de ensino universitário, alguns cursos têm conferên-
cias pertinentes mais trabalhos dirigidos, e outros são cursos eletivos, 
que podem ter até 500 alunos. Neste curso de economia latino-ame-
ricana de Celso Furtado, era um grupo menor, e então havia diálogo. 
Claro, o diálogo se dava mais com os estudantes latino-americanos, 
por razões óbvias, e os estudantes latino-americanos não eram muitos 
na classe. Era um curso que tinha a característica de poder ser exaus-
tivo, para introduzir a um jovem estudante francês de economia a 
América Latina, que é uma realidade histórico-econômica, digamos, 
muito particular, muito diferente do habitual. Inclusive, nos estudos 
na França, havia bastante ênfase na África e no que se chamava de 
Terceiro Mundo. Estamos falando de um país que foi um império, que 
teve colônias na Ásia e na América (Guiana). Então, o curso de Celso 
Furtado buscava ser panorâmico, abrangente, introdutório e tentava 
descrever a situação da América Latina naquela época.

– Nas aulas ele se referia ao Brasil, comentava algo?
Eu não tive nenhuma oportunidade de conversar com ele sobre o caso 
específico do Brasil. Eu diria que ele não estava muito interessado em 
focar seus ensinamentos no Brasil, porque o foco era mais amplo do 
que a América Latina. Sobre a sua percepção da realidade brasileira, eu 
não tive a oportunidade de conversar.

– E qual era a situação da América Latina naquele momento 
(1976)?
Não nos esqueçamos que em 1974 é gerada uma mudança drástica, 
drástica no sentido de que tem marcado ao longo das décadas seguin-
tes a economia mundial: é a época das taxas de inflação, em que as 
regulações macroeconômicas keynesianas e as instituições de Bretton 
Woods entram em crise e vão ter um papel na América Latina. É a era 
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das ditaduras na América Latina. A do Brasil já havia começado nos 
anos 1960. No ano que eu tive o curso com Celso Furtado, o golpe já 
estava na Argentina e ia chegar no Uruguai e no Chile em 1973. É um 
momento em que começa a mudar a visão da América Latina e uma 
introdução do regime neoliberal onde ele ainda não existia. Isso está 
começando a ocorrer no Chile, quase como um laboratório. Então, 
nesse contexto, o curso de Celso Furtado foi um dos que ainda esta-
vam no contexto da política desenvolvimentista e, certamente, com 
a experiência brasileira por trás, que era a que ainda marcava a inten-
ção de um desenvolvimento mais autônomo no contexto da economia 
mundial da época.

– Sobre a teoria de Celso Furtado e o Pensamento Latino-
americano de Desenvolvimento, o que nos diz?
Então, eu diria que a obra de Celso Furtado se inseria entre duas cor-
rentes: a teoria cepalina e a teoria da heterogeneidade da economia 
estrutural; a relação centro-periferia e a teoria da dependência econô-
mica, que também tinha um enfoque sociológico e político. Depois, 
nessa linha, veio Fernando Henrique Cardoso4. No meio disso está o 
famoso livro de Cardoso com Falaetto, “Desenvolvimento e depen-
dência na América Latina”, que marcou, juntamente com uma série 
de autores, uma certa abordagem que Prebisch havia chamado de 
centro-periferia. Raul Prebisch estabeleceu a ideia da tendência à dete-
rioração dos termos de troca, e que a manutenção da especialização 
apenas na extração de recursos naturais gerava um desequilíbrio, que 
iria produzir um empobrecimento sucessivo da economia através da 
compra de produtos industrializados mais caros e a venda de matérias
-primas cada vez mais baratas em termos relativos. Essa abordagem foi 
substituída, ou completada, com a introdução de uma dinâmica não 
somente econômica, mas também geral, que outros autores chamavam 
de teoria dos sistemas-mundo, onde havia também uma subordinação 
política que se traduzia numa lógica imperial. Muito concretamente, 
o papel dos Estados Unidos nos anos 1960, como sabemos, era não 
somente de primeira economia mundial - o que continua sendo - mas 
também de domínio majoritário. As instituições de Bretton Woods 

4 Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, é um sociólogo, cien-
tista político, professor universitário, escritor e político brasileiro. Foi o 34.º presi-
dente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003.
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estavam operando sob seu selo origi-
nal. Isso começou a mudar a partir de 
1961, com a substituição do dólar pelo 
padrão-ouro. 

– Professor, há algum espaço para 
uma instituição de desenvolvi-
mento na América Latina hoje? 
Qual é a conjuntura atual do 
desenvolvimento da América 
Latina?
Bem, sim, há. Estamos agora em uma nova era na América Latina, 
no sentido econômico. O boom das commodities de 2003 e 2004 em 
diante, como sabemos, foi fortemente impulsionado pela matura-
ção da economia chinesa. A economia chinesa torna-se, no início do 
século, a segunda maior economia do mundo, e começa a ter um tipo 
de expansão com efeitos impressionantes sobre a América Latina, de 
enorme importância, acho que não previstos por ninguém. No caso 
dos países com atividade de mineração forte, como Chile e Peru, e 
também do Brasil, no caso do minério de ferro, isto resultou em uma 
volta impactante dos enclaves de mineração a serem os fatores-chave 
da dinamização global da economia. O Chile tinha feito uma aber-
tura para o exterior que tinha implicado quase no desaparecimento 
da sua indústria tradicional, mas tinha havido uma certa diversifica-
ção de suas exportações, especialmente no âmbito agrícola. A década 
passada, a década do boom das matérias-primas, significou o retorno 
do cobre ao eixo das exportações, mas também de grande parte da 
economia regional no setor norte do país, e, de forma mais geral, seu 
impacto não tanto no emprego, mas sim no PIB e no conjunto das 
atividades associadas, impulsionadas pelo setor de mineração. Esta 
re-primarização das economias de mineração foi acompanhada de 
processos radiantes e similares em áreas onde o impacto chinês foi 
mais forte, como no setor agrícola, principalmente na Argentina. A 
economia argentina, que sempre foi uma economia agro-exportadora, 
teve um boom impressionante. Talvez não tanto nas suas áreas mais 
tradicionais, tais como a carne e trigo, mas sim na soja, que como sabe-
mos é muito importante para a alimentação animal. Na China, houve 
uma mudança de hábitos alimentares com um aumento no consumo 

A economia chinesa torna-se, no 
início do século, a segunda maior 
economia do mundo, e começa 
a ter um tipo de expansão com 
efeitos impressionantes sobre a 
América Latina, de enorme impor-
tância, acho que não previstos por 
ninguém
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de carne, e a soja teve, então, uma demanda impressionante e um 
aumento significativo no seu preço.

– Brasil, dinamismo econômico, preço das commodities, 
petróleo...
O Brasil teve a dupla influência dos preços dos minérios e dos pre-
ços agrícolas. O Brasil é uma economia muito mais complexa, com 
uma base industrial significativa e, portanto, certamente houve outros 
fatores que explicam a mudança de ciclo. Mas no caso chileno é claro, 
e também no caso da Argentina, do Peru, e na região andina em geral, 
isso veio acompanhando de mudanças na demanda global também 
das matérias-primas e do petróleo. Os países produtores de petróleo 
da América Latina, principalmente a Venezuela, tiveram o seu próprio 
ciclo de preços elevados. Hoje vivemos uma enorme queda de preços 
de praticamente todas as matérias primas, que não determinam a 
totalidade da dinâmica econômica, mas uma parte muito significa-
tiva. Então, a América Latina retorna à sua velha questão: se não se 
especializa, porque isso parece entrar em um ciclo de baixa, nunca se 
pode prever exatamente o que acontece com os preços. Nesse sentido, 
houve uma quebra da ideia da tendência de deterioração dos termos 
de intercâmbio, porque aqui houve um ganho em termos de inter-
câmbio muito notório pelo impacto por parte dos países emergentes, 
especialmente a China. Bem, mas este ciclo terminou. Foi uma década 
que alguns países usaram mais do que outros, em geral, nenhum país 
latino-americano investiu em ciência e tecnologia, e muito poucos 
em educação e infraestrutura. Estes novos excedentes não ajudaram 
como poderiam ter feito, de modo a preparar uma fase de maior diver-
sificação. A famosa pergunta da América Latina: como diversificar a 
economia de modo que não tenhamos uma economia dependente 
unicamente dos ciclos de preços de matérias-primas? Esta volta a ser 
a pergunta de sempre.

– O que fazer, então?
Quer dizer, como nunca, volta a ser indispensável a reflexão sobre 
políticas industriais, ciência e tecnologia, polos territoriais de desen-
volvimento. A temática e a linguagem dos anos 1950 e 1960 voltam 
a aparecer. O Chile, por exemplo, que tinha um crescimento de 5 a 
6%, passa neste cenário a uma taxa de crescimento de 2%. No caso 
do Brasil, eu entendo que será uma recessão que vai durar um par de 
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anos. Dada a dimensão e importância do Brasil, ele também empurra 
fortemente para baixo países em sua área de influência, especialmente 
a Argentina. Assim, o continente como um todo se vê arrastado pela 
dinâmica chinesa, pela dinâmica brasileira, pela dinâmica europeia 
e norte-americana. Em suma, pelas grandes correntes da economia 
de hoje em dia, a América Latina provavelmente vai passar por uma 
fase prolongada de crescimento baixo, onde nossos países serão força-
dos a repensar sua diversificação. Todos eles são agora, basicamente, 
economias de serviços, mas que, no entanto, se inserem na economia 
mundial não tanto pelos serviços quanto por estes bens primários, que 
são, em alguns casos, o petróleo, em outros casos produtos agrícolas, 
em outros produtos minerais, mas há também um setor moderno, 
industrial, que alguns países, pontualmente, desenvolveram na última 
década, e que agora deve ser a base para o crescimento futuro. Agrega-se 
a essa dimensão algo que evidentemente não se pode deixar de consi-
derar, que é a dimensão ambiental: por um lado, a importância das 
destruições locais de recursos e as deteriorações do meio ambiente, 
mas também pelos compromissos assumidos pelos governos sobre as 
alterações climáticas, as emissões de gases de efeito estufa.

– O que dizer, hoje, de questões como dependência e integração 
latino-americana, crise europeia e o exemplo asiático?
Então, mais do que nunca as estratégias econômicas da América 
Latina tornam-se mais complexas e mais necessária, e por sua vez a 
interdependência latino-americana, pelo menos no campo das ideias. 
Sabemos que as instituições estão em crise. Sabemos que as institui-
ções de interesse estarão em crise, sabemos que a integração, pelo 
menos nesta fase do boom das matérias-primas, não avançou, que 
por sua vez o clima político na América Latina foi se deteriorando, 
se polarizando entre países da Alba5, países de políticas neoliberais, 
países intermediários. Não houve um empurrão para a integração, e 
ao mesmo tempo, o grande modelo de integração que sempre tive-
mos em vista era o modelo de integração europeu, e esse modelo 
entrou numa crise profunda, onde o centro e a periferia europeia coli-
dem, como nestas situações muito graves que países como a Irlanda, 

5 Alternativa Bolivariana para as Américas, bloco formado por Venezuela, Cuba, Bolívia, 
Nicarágua e Dominica, além do interesse de países como Equador e São Vicente e 
Granadinas de ingressar nesse bloco.



314

Espanha, Grécia e Portugal enfrentaram. Portanto, há uma crise muito 
profunda dos mecanismos de integração, mas também há necessi-
dade - mais uma vez, como nunca antes - de repensar estratégias que 
nenhum país pode hoje, na América Latina, pensar separadamente. 
Além disso, a própria noção de América Latina tem sido posta em 
questão nestes tempos, especialmente para a política brasileira que 
tem colocado ênfase na América do Sul. De alguma forma, a diplo-
macia brasileira considera o México e a América Central como parte 
do bloco dos EUA. E tem colocado ênfase política, diplomática e eco-
nômica sobre a América do Sul. Eu acho que é um erro. Nós no Chile 
sempre dissemos que o México é um país muito importante, apesar 
de obviamente ser vizinho dos Estados Unidos, e que a maior parte 
de suas exportações tenha como destino os Estados Unidos, e que 
esteja fortemente integrado aos Estados Unidos, que continua a ser a 
maior economia do mundo. Não obstante, o México tem um destino 
comum com a América do Sul, nem que seja tão somente por ser etapa 
obrigatória das migrações. O próprio México é obrigado a ter uma 
política para a América do Sul, apesar de também não ter feito ques-
tão disso em uma determinada época. De modo que a América Latina 
- América do Sul, México e América Central, continua a ser uma uni-
dade, com problemas comuns significativos, e ao mesmo tempo com 
a importante necessidade intelectual de pensar essas estratégias de 
desenvolvimento com as quais o mundo asiático - provavelmente sem 
muita elaboração e com muito menos “Cepais” - mostrou ao mundo, 
dos anos 1960 em diante, com os quatro Tigres Asiáticos, e depois 
China e Índia, ser possível, em uma geração, passar de situações de 
subdesenvolvimento a avanços incríveis em todas as áreas. Um país 
como a Coreia do Sul era muito mais pobre do que a Argentina ou 
o Chile ou o Uruguai em 1960, e hoje em dia está entre as 10 eco-
nomias mais ricas do mundo. Em uma ou duas gerações, a Ásia tem 
mostrado que é possível passar a níveis de prosperidade muito mais 
amplos, com políticas que foram sistemáticas, audazes e que produ-
ziram resultados impressionantes. O chamado “milagre econômico 
japonês” também foi um dos fatos mais marcantes da história con-
temporânea. Então eu acho que a América Latina tem muito a olhar 
para a sua recente experiência e aprender com a Ásia, para sair do 
marasmo atual: recessão ou crescimento lento, e decadência destes 
polos de dinamização que foram essas matérias-primas, o petróleo, a 
mineração e o setor de produção de alimentos.
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– Como pesquisador e ator na his-
tória política, social e econômica 
do Chile, qual é a sua percepção, 
passados tantos anos, do papel 
da Cepal neste momento, no 
contexto do desenvolvimento na 
América Latina? Dada a dinâmica 
de formações a que você se refe-
ria, qual seria o papel que a Cepal 
deve enfatizar?
A Cepal cumpriu um papel impor-
tante no sentido de incentivar os 
governos da América Latina na refle-
xão sobre a equidade e sobre o uso do boom das matérias primas 
na geração de políticas eficazes para reduzir as desigualdades. Os 
relatórios recentes da Cepal vão nessa direção. A ideia é diminuir as 
diferenças. A Cepal realizou uma série de estudos detalhados sobre os 
importantes impactos que tiveram os chamados “programas de trans-
ferência condicionada” para os setores mais pobres, que efetivamente 
tiraram da pobreza milhões de latino-americanos. Esta foi uma fase 
em que houve progressos muito significativos na redução da pobreza 
na América Latina e, de alguma forma, algumas suaves diminuições 
na desigualdade. Suaves, claro. Sendo o ponto de partida, como sabe-
mos, uma gigantesca desigualdade no nosso continente. Então, eu 
creio que, nisso, a Cepal desempenhou um papel significativo. Agora, 
a Cepal está retomando o que foi chamado na época de “estratégia de 
transformação produtiva”, a obra de Fernando Fajnzylberg6, que foi 
um dos pioneiros a este respeito; agora, efetivamente, a diversificação 
das economias da América Latina - e nisso estão novamente as refle-
xões da Cepal -, volta a ser o eixo, não porque o tema da diminuição da 
pobreza e da brecha distributiva devam ser abandonas, mas porque 
agora, mais do que nunca, é necessário não só ver como os excedentes 
que estão disponíveis serão utilizados, mas sim - dado que esses exce-
dentes desapareceram - como se volta a dinamizar a economia dentro 

6 Fernando Fajnzylber Waissbluth (1940 -1991) Economista chileno, foi diretor de programa de 
Comércio Exterior durante o governo Salvador Allende, exilou-se no México até 1986, onde 
ocupou cargos em organismos internacionais. Ao retornar ao Chile ocupou a Diretoria de 
Desenvolvimento Industrial da Cepal.

A Cepal cumpriu um papel impor-
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governos da América Latina na 
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o uso do boom das matérias pri-
mas na geração de políticas efica-
zes para reduzir as desigualdades. 
Os relatórios recentes da Cepal 
vão nessa direção. A ideia é dimi-
nuir as diferenças
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de uma lógica estritamente produtiva. O tipo de especialização, o tipo 
de sinergia, o tipo de confirmação de estruturas industriais, e prova-
velmente também uma grande ativação. Eu não vejo a possibilidade 
de mais diversificação econômica na América Latina a não ser com 
mais cooperação econômica. A ideia de que cada país podia se conec-
tar com a Ásia e com a China em suas especializações de exportação 
específicas, e que só isso bastava para manter o dinamismo econô-
mico, é uma ideia que tinha fundamento. No entanto, as bases dessa 
lógica desapareceram. A cada dia que passa, o dia que em estamos 
conversando, hoje, pelo terceiro dia consecutivo, o mercado acionário 
chinês fecha. O descrédito da própria informação sobre as medições 
econômicas é cada dia maior. Estes são sintomas de um problema 
maior. A China está efetivamente reorientando sua economia, está 
se voltando para seu mercado interno, para a expansão do consumo, 
e deixa de ser uma economia que se baseia em taxas impressionantes 
de investimento. Em um período de 30 anos de expansão, onde os chi-
neses mudaram completamente sua infraestrutura de uma maneira 
impactante, e se transformaram no grande exportador de todos os 
tipos de produtos de pouco desenvolvimento industrial até produtos 
cada vez mais sofisticados. Então, o fundamento da dinâmica eco-
nômica da América Latina e este tipo de busca de cada um por seus 
nichos específicos, que teve resultado por mais de uma década, não 
existe mais.

– Como fica o Brasil, por exemplo, enquanto ator global, entre a 
ortodoxia fiscal e a hegemonia do capital financeiro?
Eu conheço e acompanho o que acontece no Brasil, pois basta olhar 
para o mapa para perceber a importância do Brasil na América 
Latina. O Brasil é um dos atores globais. Para todos é chocante ver 
que o emergente Brasil, player global, passa a ser um país em crise, 
um país emergente em recessão. Tem sido impressionante ver isso e 
também ver a magnitude dos problemas políticos que estão enfren-
tando no Brasil, mas sempre tende a emergir da crise a capacidade de 
refletir como repensar a dinâmica econômica. Provavelmente, o prin-
cipal desafio para o Brasil é o de gerir o curto prazo. A velha discussão 
sobre a ortodoxia fiscal versus o estímulo fiscal keynesiano de curto 
prazo. Eu entendo que isso é uma discussão que está ocorrendo agora 
no Brasil. Logo, o imenso condicionamento que o capital financeiro 
internacional atual faz sobre a economia e sobre os governos... Eles 
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dizem, “se você se comportar de uma certa maneira, especialmente em 
matéria fiscal, eu mantenho os ratings na avaliação financeira”. Então, 
“se você é ortodoxo e se comporta bem, eu digo que aqui não existe 
uma crise financeira”. Mas isso geralmente acontece e pode produzir 
situações de recessão ou de diminuição nas taxas de crescimento, o 
que acaba por não resolver nada. E no final, o capital financeiro emi-
gra do mesmo jeito. Neste momento, a conjuntura é uma, onde há 
uma saída significativa de capitais da América Latina, e de capitais 
especulativos que com taxas de juro mais elevadas de hoje, e provavel-
mente dos próximos anos, nos EUA, abandonam os países da América 
Latina. Grandes projetos nos setores de matérias-primas tendem a 
diminuir. E, portanto, o capital mais volátil, como o capital produtivo 
estrangeiro, tende a perder o interesse na América Latina. E as rotinas 
dos governos devem ser de menos cautela sobre o que vai acontecer ou 
não, sobre o comportamento dos fluxos financeiros e do capital inter-
nacional. Não se trata de negligenciar este fator, mas o mundo é o que 
é, e não se pode fingir que ele não existe. Mas, obviamente, os gover-
nos precisam reativar a curto prazo. Keynes já dizia: “no longo prazo, 
estaremos todos mortos”. Então, no curto prazo, estamos em níveis de 
aumento de desemprego, pobreza, recessão... Manifestadamente, não 
há capacidade de se ter uma visão de médio e longo prazo.

– Como você vê o futuro da América Latina?
A reconstrução de uma visão a médio e longo prazo da América 
Latina deve partir do Brasil, eu acredito, porque o Brasil é o centro 
da economia latino-americana. Atualmente é necessário um maior 
intercâmbio no âmbito das organizações multilaterais como a Cepal, 
a Corporação Andina de Fomento, o próprio Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, todos os quais têm fortes departamentos de estudo, 
mas também no nível das universidades e também, provavelmente, das 
empresas multi-latinas, que são empresas latino-americanas, algumas 
delas com um caráter global, e que também precisam se rearticular 
com outra visão, que nada mais é do que ocorreu na Ásia, com a intera-
ção do poder público, e que foi essencial nos grandes conglomerados 
asiáticos. Tudo isso está em fase inicial, mas é provavelmente o que vai 
acontecer nas próximas décadas na América Latina. É um momento 
em que a integração latino-americana vai retomar o dinamismo, creio 
eu, pela mudança das circunstâncias e pelo que vem sendo semeado 
no tempo com mais diálogo, convivência, capacidade de discutir, etc. 
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Será um momento de maior intercâmbio no domínio das ideias, das 
estratégias na América Latina.

– Professor, em nome do projeto Procondel-Sudene e a 
Universidade Federal de Pernambuco agradeço sua valiosa 
contribuição. 
A ideia é que continuemos a desenvolvendo o intercâmbio, os víncu-
los. Se não fizermos isso dentro da universidade, pelo menos façamos 
isso no resto das entidades que têm que continuar se preocupando 
com o destino de nossos países. Muito obrigado por esta entrevista.
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Immanuel Wallerstein

Enquanto o neoliberalismo está sob os holofotes, é defen-
dido em todos os lugares e implementado até mesmo na 
América Latina, ouso afirmar e prever que em uma década, 
esse modelo da moda hoje parecerá completamente obso-
leto e que as ideias de Celso Furtado voltarão a encontrar 
seu lugar.
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O cepalismo e Celso Furtado1

Immanuel Wallerstein2

Estamos reunidos aqui para falar sobre desenvolvimento desigual, 
mas serei breve, porque, em grande parte, o que tenho a dizer sobre 

esse assunto está de acordo com o pensamento de Celso Furtado, cujas 
análises ainda são fundamentalmente relevantes.

Em vez de fazer uma análise de seus escritos, que já foi feita aqui, 
eu preferiria refletir sobre o contexto em que Celso Furtado trabalhou. 
Ele obteve seu doutorado no final da Segunda Guerra Mundial e toda 
sua vida científica ocorreu neste período pós-guerra, durante o qual ele 
também desempenhou um papel de alguma importância. Participou 
intensamente das atividades iniciais da CEPAL e escreveu um livro par-
ticularmente notável sobre esse assunto: “Fantasia Organizada”. Neste 
livro, C. Furtado enfatiza o grande jogo político que presidiu a imple-
mentação da CEPAL. Ele nos conta como os governos, especialmente o 
Brasil, o México e a Argentina, contando com o apoio dos cidadãos de 
seu país, tiveram que lutar contra o governo dos Estados Unidos para 
criar essa instituição, cuja existência parece hoje tão óbvia. Claro que 
não foi o caso na época, pois temíamos precisamente o que aconteceu 
com o CEPAL: o desenvolvimento de outra perspectiva analítica, o “ce-
palismo” como pode ser chamado e no qual Celso Furtado desempe-
nhava um papel fundamental.

Lembro aqui as ideias centrais do “cepalismo”. Obviamente, trata-se 
da dualidade centro/periferia como um conceito para estruturar, visu-
alizar e analisar a economia-mundo. O que isso significa? Na minha 
opinião, isso pode ter vários significados: primeiro, o comércio inter-
nacional não tem efeitos neutros; em outras palavras, esse comércio, 

1 Le cépalisme et Celso Furtado. Publicando originalmente em Cahiers du Brésil 
Contemporain, 1998, n° 33-34, p. 69-71. Tradução: Fábio Pádua dos Santos

2 Historiador e Sociólogo, Fernand Braudel Center, Binghamton University, EUA, 
Presidente da Associação Internacional de Sociologia
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como está estruturado, tem efeitos de grande importância na econo-
mia-mundo e no desenvolvimento desigual. Segundo, essa antinomia 
implica que é preciso pensar em termos de mudanças estruturais para 
modificar essa situação de desenvolvimento desigual; por fim, e isso 
mostra o quão original é sua abordagem como economista, C. Furtado 
nos mostra que a história importa e é fundamental. Tendemos a não 
nos surpreender que Furtado tenha feito história econômica, mas isso 
não é óbvio e a maioria dos economistas rejeita absolutamente tal abor-
dagem, considerando-a sem importância. No entanto, neste contexto, 
assume todo o seu significado e se encaixa, na minha opinião, nesse 
todo que chamo de “cepalismo”. Ele explica que se pode pensar em criar, 
em construir um desenvolvimento nacional no qual o Estado é inevita-
velmente chamado a desempenhar um papel importante. Por fim, isso 
implica que é necessário pensar na distribuição de bens no mundo e 
em cada país, que essa é a essência do esforço político e econômico que 
gostaríamos de promover.

Essas ideias nasceram entre as décadas de 1940 e 1950 e deram a 
volta ao mundo, mas que mundo? Um mundo em plena expansão, o 
mundo dos gloriosos trinta anos, um mundo claramente marcado 
por um sistema de dominação dentro do qual o capitalismo poderia 
se beneficiar de uma ascensão fabulosa, um mundo onde os Estados 
Unidos detinham um poder hegemônico sem limites e onde, obvia-
mente, eles organizaram as coisas mais ou menos como queriam. Mas, 
ao mesmo tempo, este mundo viu o desenvolvimento sem precedentes 
dos chamados movimentos antisistêmicos: movimentos comunistas, 
movimentos social-democratas na Europa Ocidental, movimentos de 
libertação nacional na Ásia, na África, movimentos nacional-populares 
na América Latina, etc. Todos esses movimentos tinham um elemento 
comum, a saber, o compromisso com a luta contra o desenvolvimento 
desigual. Assim, paralelamente ao florescimento do capitalismo, esses 
movimentos estavam em plena expansão e, naturalmente, se aproxi-
mavam, de uma maneira ou de outra, das teses da CEPAL, não na teoria, 
mas na prática. No entanto, na década de 1960, a extensão desses movi-
mentos começou a assustar, então pensamos em abrandá-los e fizemos 
isso de várias maneiras. em particular pelos golpes de estado, dos quais 
o Brasil foi um dos primeiros a sofrer e de maneira duradoura. Isso per-
mitiu à França receber o Sr. Furtado por um tempo, uma pequena com-
pensação quando o povo brasileiro não estava na situação mais feliz. 
Também é necessário, juntamente com os vários golpes de estado em 
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todo o mundo durante e após a década de 1960, observar, a partir de 
um certo momento, o início da autoexplosão desses movimentos de li-
bertação, esses movimentos antisistêmicos. Seria inútil insistir no que 
1968 representava; lembrarei simplesmente que entramos, no final da 
década de 1960 e no início da década de 1970, em um período de es-
tagnação, de regressão na economia-mundo, entramos no ciclo de de-
semprego, o de menos lucro industrial e em uma segunda fase do ciclo 
financeiro. Como destacou o Sr. Destaing, nos anos 80 testemunhamos 
a dívida do Terceiro Mundo, mas também a dos Estados Unidos e, em 
particular, das grandes empresas. Uma espiral descendente, bastante 
normal, mas significativa, que deu origem a uma contraofensiva ideoló-
gica, a miragens em que predominam as ideias – forças de mercado e o 
papel do FMI. Também causou o declínio do “cepalismo” mesmo dentro 
da CEPAL. O que aconteceu com os grandes conceitos pregados por C. 
Furtado na década de 1950 hoje? Eles parecem condenados ao esqueci-
mento porque, para ser franco, essas não são ideias da moda.

Essas ideias, os fatos que evocam, estão um pouco esquecidas, man-
tendo sua precisão e valor. É como se tivéssemos esquecido a história, 
primeiro esquecido a existência de ciclos normais, essas funções ine-
rentes à economia-mundo capitalista. Os ciclos que ocorreram ao redor 
do mundo, que tiveram consequências ideológicas, obedecem ao “efeito 
Kondratieff”. Após um período de expansão, há sempre um período re-
cessivo, que deve ser lembrado. É também um esquecimento dos traços 
de longa duração dessa economia-mundo e talvez uma crise tanto do de-
senvolvimentismo quanto do sistema capitalista. Há um elemento sobre 
o qual o Sr. Furtado talvez tenha sido um pouco otimista demais: era a 
possibilidade dos governantes de um Estado como o Brasil, colocar em 
prática, apesar de suas boas intenções, o que eles queriam alcançar em 
termos de desenvolvimento nacional, porque inevitavelmente eles só 
podiam enfrentar forças muito profundas e vigorosas. Era menos sim-
ples do que se pensava na década de 1960, e essa é provavelmente a lição 
a ser aprendida com os fracassos.

Mas enquanto o neoliberalismo está sob os holofotes, é defendido 
em todos os lugares e implementado até mesmo na América Latina, 
ouso afirmar e prever que em uma década, esse modelo da moda hoje 
parecerá completamente obsoleto e que as ideias de Celso Furtado vol-
tarão a encontrar seu lugar.




