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Luiz Gonzaga Belluzzo

Celso Furtado tinha muito claro que precisava usar a ima-
ginação. Certa vez ele se confessou positivista. Eu escrevi, 
aqui, uma orelha do livro dele, em que ele diz: “Eu sou posi-
tivista, não a caricatura que circula hoje em dia, mas a ideia 
de que o Homem tem meios para transformar o mundo. 
Construir um mundo melhor, que esses meios estão orde-
nados pela Ciência, decorrem do avanço formidável do 
conhecimento científico.
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Celso Furtado, um economista que 
apela para imaginação!1

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo nasceu em Bariri, município do inte-
rior do Estado de São Paulo, a 29 de outubro de 1942. Antes de 

ingressar no ensino superior foi seminarista da Companhia de Jesus. 
Com estes antecedentes, e por desejo do pai, acabaria se graduando, no 
ano de 1965, em Direito, na Universidade de São Paulo. O estudo das 
leis, contudo, foi devidamente temperado pelo contato com as ciências 
sociais da famosa Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 
da mesma USP. A aproximação que aí tivera com a economia seria 
intensificada em um curso de Desenvolvimento Econômico, promo-
vido pela CEPAL, que Belluzzo concluiria em 1969. Sua formação se 
completaria com o doutoramento na Unicamp, em 1975 – o resultado 
seria “Valor e capitalismo: um ensaio sobre a economia política” (São 
Paulo: Brasiliense, 1980). Profissionalmente, foi docente colaborador 
na mesma Unicamp, aí se tornando professor titular, junto ao recém 
emancipado Instituto de Economia [IE], no ano de 1986.

A despeito de sua proximidade de (e sua inocultável simpatia por) 
Keynes – em 2016 publicou “O tempo de Keynes nos tempos do capita-
lismo” (São Paulo: Contracorrente) –, com os seus colegas do IE (entre os 
quais pontificavam João Manuel Cardoso de Mello, Luciano Coutinho, 
Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro, 
Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, José Carlos de Souza Braga e Wilson 
Cano) dedicou-se, sob a forte influência de Celso Furtado, ao estudo 
da economia brasileira, a partir de uma base teórico-metodológica que 
incluía Karl Marx (e Friedrich Engels), o citado John Maynard Keynes, 
Joseph Alois Schumpeter, Michal Kalecki e Hyman P. Minsky.

Ao lado de suas atividades acadêmicas, não demorou a também in-
tervir no debate público, para além dos muros da Unicamp, assessorando 
o PMDB entre meados dos anos 1970 e o início dos anos 1990. Neste tempo 

1 Versão revista e adaptada, pelo autor, especialmente para este projeto, de aula/depoi-
mento realizada no Instituto de Economia da Unicamp, em maio de 2019. O original 
está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=93gAH_wAs78 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Manuel_Cardoso_de_Mello
https://www.youtube.com/watch?v=93gAH_wAs78
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foi Secretário de Estado em São Paulo, primeiro, de Ciência e Tecnologia, 
durante o governo Quércia, depois, de Economia e Planejamento, du-
rante o governo Fleury. Também passou pelo Ministério da Fazenda, du-
rante o governo Sarney, entre 1985 e 1987, quando o Brasil – afogado em 
uma inflação cavalar legada pela ditadura empresarial-militar – talvez 
tenha conhecido o seu melhor plano de estabilização, pelo menos, do 
ponto de vista de sua concepção.

Juntamente com outro economista, o amigo João Manuel Cardoso de 
Mello, foi um dos fundadores das Faculdades de Campinas (FACAMP). A 
partir de 2001, passou a ter seu nome registrado no influente “Biographical 
Dictionary of Dissenting Economists”. Apenas quatro anos após, ga-
nharia o Prêmio Juca Pato de “Intelectual do Ano”. Por muitos anos, foi 
conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). E já por bastante tempo tem sido articulista dos mais lidos e 
também consultor editorial da mais séria revista semanal do país, “Carta 
Capital”. Atento ao que se passava não apenas no Brasil, mas também 
para além dele, publicou em 2009 “Os antecedentes da tormenta: ori-
gens da crise global” (Campinas: Ed. Unesp; FACAMP) – referência para 
quem quisesse entender as turbulências que assolaram a economia mun-
dial em 2007.

Belluzzo também gosta de futebol. E é notório torcedor do alviverde. 
Em 26 de janeiro de 2009, acabou eleito presidente do Palmeiras para um 
mandato de dois anos. Encontrando o clube endividado, mergulhado em 
problemas e um time pouco competitivo para disputar os campeonatos 
de 2009, o economista arregaçou mangas. Ainda naquele ano, após equi-
librar contas e apagar incêndios, Belluzzo foi atrás de um novo estádio 
para o clube, que, mais tarde, viria a resultar na Arena Allianz Parque. 
Mas, em setembro de 2010, meses antes de encerrar seu mandato, acabou 
precisando afastar-se devido a um infarto. Continua ardoroso torcedor 
do Palmeiras, mas já não mais tão próximo das confusões do futebol.

Ao longo dos últimos anos, sem interromper sua produção intelectual 
– em 2019 publicou, com Gabriel Galípolo, “A escassez na abundância 
capitalista” (São Paulo: Contracorrente) –, também veio a presidir o 
Conselho Curador da “Empresa Brasil de Comunicação” (EBC), que opera 
a “TV Brasil”, a fazer consultoria de economia para o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e a integrar o Conselho Deliberativo do “Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento”.

Aliás, Belluzzo conhece a obra de Furtado como pouquíssimos. No 
depoimento que oferece a seguir ensina que “a grande virtude de Celso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Manuel_Cardoso_de_Mello
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Manuel_Cardoso_de_Mello
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Juca_Pato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_de_Amparo_%C3%A0_Pesquisa_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arena_Allianz_Parque
https://pt.wikipedia.org/wiki/EBC
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_Celso_Furtado_de_Pol%C3%ADticas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_Celso_Furtado_de_Pol%C3%ADticas_para_o_Desenvolvimento
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Furtado é essa concepção de desenvolvimento como um fenômeno que 
procura entender [...] a dinâmica das estruturas”. Ele “vai mostrando 
como as configurações da economia mundial vão se transformando e vão 
mudando a posição dos países envolvidos. Celso [Furtado] partia da to-
talidade para observar as singularidades”.

Evidentemente, Belluzzo não para por aí. Nas próximas linhas po-
der-se-á constatar não apenas uma justa compreensão das lições do 
“mestre” (como Maria da Conceição Tavares interpelava a Furtado), mas 
também sua grande simpatia pelo pensamento furtadiano e – talvez, in-
voluntária, mas, sem dúvida, naturalmente – sua identificação com as 
causas abraçadas pelo grande economista paraibano. 

(Ivo Marcos Theis)2

Depoimento

– A mim coube falar sobre Celso Furtado. E nós, eu e os mais velhos, 
tivemos a oportunidade de conviver com ele. Ele era um brasileiro 
que nos faz falta. Porque, antes de ser um intelectual, Celso Furtado 
era um homem público, um servidor público. Vocês sabem que ele foi 
responsável pela criação da Sudene, que foi Ministro do Planejamento 
do Governo João Goulart, que fez o Plano Trienal, que naquela oca-
sião contemplava as reformas que o Brasil precisava fazer, como a 
reforma urbana, a reforma financeira [...] Eu conversava muito com 
ele e ele tinha problema com Keynes. Muita gente tinha. Mas, gene-
roso e inteligente como ele era, ele aceitava minhas observações [...] 
Mas, ele tinha uma sólida formação histórico-cultural. A grande vir-
tude de Celso Furtado é essa concepção de desenvolvimento como 
um fenômeno que procura entender o que o professor João Manoel 
[Cardoso de Mello] chamou de dinâmica das estruturas. O que signi-
fica a dinâmica das estruturas?

2 Economista, PhD em Geografia Humana pela Eberhard-Karls Universität 
Tübingen (Alemanha), docente pesquisador do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional da Universidade Regional de Blumenau (FURB), editor da 
Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional.
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– Celso Furtado, a partir do [Raul] 
Prebisch, nosso fundador da 
CEPAL, que ele dizia ter uma visão 
estrutural sincrônica, se imagi-
nou desenvolvendo essa ideia do 
Prebisch de centro-periferia de uma 
forma diacrônica. Ele dizia que o 
Prebisch olhava sincronicamente 
os vários momentos da relação 
centro-periferia. E que ele colocou 
isso numa perspectiva diacrônica. 
Ou seja, histórica. E ele fez isso magnificamente bem na Formação 
Econômica do Brasil. Porque vai mostrando como as configurações 
da econômica mundial vão se transformando e vão mudando a posi-
ção dos países envolvidos. Celso partia da totalidade para observar 
as singularidades. Eu até brinquei uma vez com ele, conversando na 
casa de [Maria da] Conceição [Tavares], que ele era um tanto hege-
liano, que olhava a totalidade para desvendar o fenômeno singular. 
Aliás, isso é uma capacidade, uma forma de ver que quase todos os 
economistas desconsideram ao se engalfinhar com modelos formais. 
Não estou falando contra o formalismo, até porque eu tenho uma 
boa formação matemática, de Bertrand Russell, Gödel etc. Foi essa a 
abordagem histórico-cultural que Celso Furtado desenvolveu a partir 
de Prebisch, em seu famoso estudo de 1949. O estudo de 1949 é uma 
ruptura, que nasce em Prebisch, por conta da crise atravessada por 
países periféricos depois do período de 1929, 1930 etc. Vocês sabem 
que Getúlio [Vargas] recebeu Prebisch. Sabiam? Junto com quem? 
Celso Furtado. E Roberto Campos. Você vê que os liberais daquele 
tempo eram mais ilustrados do que esses com os quais convivemos 
hoje. Roberto Campos esteve em Bretton Woods. Vocês sabiam 
disso? Não? Ele era funcionário da Embaixada Brasileira e estava 
fazendo o mestrado dele, cuja tese foi inspirada pela Teoria dos Ciclos 
de Gottfried [von] Haberler. É preciso entender que nesse momento 
há certo consenso partilhado por gente que não se considerava da 
mesma corrente, intelectuais, burocracia pública etc. Vou ler uma 
passagem de Fantasia Organizada. Vocês já leram? Não precisa dizer 
que leram se vocês não leram, não tem problema nenhum. Vocês vão 
ler. Fantasia Organizada – e eu abri aqui – é a história da construção 

Furtado dizia que Prebisch 
olhava sincronicamente os vários 
momentos da relação centro-pe-
riferia. E que ele colocou isso 
numa perspectiva diacrônica. Ou 
seja, histórica. E ele fez isso mag-
nificamente bem na Formação 
Econômica do Brasil.
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do que mais tarde viria a se chamar “desenvolvimentismo”. Eu acho o 
nome pobre para designar o que é.

– Mas, em Fantasia Organizada, Furtado escreve uma espécie de livro 
de memórias. Ele recupera a trajetória desta corrente que mais tarde 
iria se instaurar no Brasil, na busca do que ele chama de ruptura com 
o existente. Eu não vou dar uma aula acadêmica, porque eu não tenho 
mais paciência para isso. Mas, há uma conversa dele com o profes-
sor Eugênio Gudin, [...] um engenheiro ultraconservador que passou a 
se dedicar à Economia. [Gudin] escreveu [...] Elementos de Economia 
Monetária, um livro “wickselliano”. Não tão ruim porque, em geral, os 
livros dos conservadores não sabiam explicar direito o que é o dinheiro. 
Aliás, isso está na origem da Economia Clássica. Mas, [Knut] Wicksell, 
um economista sueco, [...] pai da Escola Austríaca, coitado, não ima-
ginou que tivesse essa descendência tão terrível. Mas, ele escreveu 
um livro chamado Interest and Prices, em que procurou explicar as 
relações do dinheiro com a Economia Real. E Gudin pegou a trilha 
de Wicksell – que dizia: “infelizmente vamos ter que considerar esse 
negócio do dinheiro”. Vem lá dos pós-ricardianos a ideia de que a pou-
pança financiava o investimento. Primeiro, você poupava, depois você 
investia. Mas, Wicksell dizia: “Há um problema aqui, há um negó-
cio chamado banco, que tem a capacidade de financiar na frente”. O 
banco, tendo essa capacidade de adiantar liquidez mediante operações 
de crédito, teria que se comportar, para não romper esse equilíbrio 
entre o consumo presente e o consumo futuro (investimento). Não 
preciso dizer a vocês que a ideia de equilíbrio, naturalidade e cálculo 
individual conformam toda a base da Economia Clássica e a Ortodoxia 
Contemporânea. Equilíbrio, cálculo individual, racional e a natura-
lidade do sistema econômico. O que quer dizer naturalidade? Isso 
corresponde às leis naturais. Isso vem desde Adam Smith, passa por 
[David] Ricardo, vem para os pós-ricardianos etc.

– Eugênio Gudin, a partir deste paradigma, sustentava que o Brasil 
não poderia ser um país industrializado. Eu posso dizer para vocês o 
que ele disse para Celso Furtado, numa reunião privada? Algo terrí-
vel. Talvez a gente encontre, hoje, gente ainda pior. Gudin dizia que 
o Brasil não poderia se industrializar porque era um país de mesti-
ços, não poderia arcar com esse projeto que exigia gente qualificada, 
dotada de conhecimento, que sabia inovar etc. Um país de mestiços 
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deveria mesmo produzir café. Vocês 
estão me olhando espantados, mas é 
verdade. 

– Se vocês pegarem o debate de 
Gudin com Roberto Simonsen, o 
famoso Debate Simonsen-Gudin, 
e prestarem atenção ao que Gudin 
estava dizendo, se darão conta que ele estava dizendo isso, de outra 
maneira. Ele não podia dizer, porque o debate era público e ele não 
diria assim diretamente, mas ele pensava exatamente assim. Aliás, 
digamos que uma boa parte do establishment brasileiro não mudou 
de opinião. Eu fiz esse introito só para ler o que ele [Celso Furtado] 
diz de Gudin: “O Brasil não era apenas um país condenado a viver na 
agricultura, era também um país de solos pobres”. A terra era pobre, e 
ele a comparava com a pampa argentina, que era naturalmente fértil. 
Ele achava que a industrialização era um fenômeno natural, e que o 
Brasil estava naturalmente indisposto com esse projeto.

– Celso diz o seguinte: “O professor Gudin me disse um dia, em tom 
de reprimenda: Você apela demasiadamente para a imaginação em 
suas análises. Devia ter sido romancista, não economista”. Celso diz 
o seguinte, na Dialética do Desenvolvimento, eu não gosto, mas isso 
é um problema meu. Não vou ficar falando disso. Vou falar do que 
é crucial. Então, ele diz o seguinte. Vejam que sujeito interessante. 
Isso é 1949! No momento em que ele está divulgando um estudo do 
Prebisch! Ele diz o seguinte: “Ao invés de reduzir a realidade a um 
modelo, esforcei-me a adotar um enfoque histórico, abarcando o 
que cabia e o que não cabia no marco explicativo do economista”. 
Ele não se considerava um economista. Ele se considerava um ser-
vidor público, um homem interessado nos problemas brasileiros. “A 
visão de Prebisch era essencialmente sincrônica...”, como eu disse 
para vocês, “assinalava uma descontinuidade estrutural no sistema 
capitalista, geradora de dinâmicas distintas nos segmentos central 
e periférico. Quando comparava o comportamento do sistema na 
época em que o centro principal era a Grã-Bretanha com o da época 
em que esse centro passou a ser os Estados Unidos, ele se limitava a 
fazer a interface dos dois cortes sincrônicos”.

Ele não se considerava um eco-
nomista. Ele se considerava um 
servidor público, um homem inte-
ressado nos problemas brasileiros
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– Essa observação é muito importante, porque Celso desenvolveu, na 
verdade, [...] a dinâmica histórica com mudanças nas posições dos 
elementos que faziam parte desse sistema global. O pessoal fala hoje 
de globalização. Mas, o fato é que no momento em que Celso escrevia, 
o fenômeno do subdesenvolvimento era estudado como decorrente 
do movimento das estruturas globais.

– Primeiro, a hegemonia inglesa, depois, a crise da hegemonia inglesa, 
nos anos 1920 e 1930, e o papel crescente dos Estados Unidos. Ele diz: 
“Interessava-me captar o desenrolar dos acontecimentos” – eu acho 
que todas essas palavras são importantes – “no tempo, o encadea-
mento dos fatores que perpetuavam o atraso clamoroso da economia 
brasileira”. E o atraso era realmente clamoroso, social e econômico 
do Brasil. A gente não pode exagerar nas tintas em relação ao atraso. 
O atraso era assustador.

– No entanto, ele foi capaz de ver isso. Porque ele estava vendo o 
momento de ruptura com esse atraso. Começa lá nos anos 1930, 
sobretudo, em 1937. Vocês me perdoem, mas tem que observar, com 
o Estado Novo, com as políticas [...] Se vocês lerem – eu tive a opor-
tunidade de ganhar de um amigo, funcionário do Banco do Brasil 
(apontando para uma pessoa presente); ele está rindo aqui porque 
acabou na mão dele – os relatórios do Banco do Brasil de 1930 a 1939. 
É uma coisa de uma lucidez, de uma clareza, de uma intencionali-
dade, do ponto de vista da ruptura com os fazendões atrasados. E a 
tentativa de encaminhar o país na cena da industrialização, que, na 
verdade, serve ... O que Celso pensa, tanto na Formação Econômica 
do Brasil – cujo prefácio eu fiz; não sei se vocês receberam, foi dis-
tribuído para vocês; receberam, né? Não vou repetir aqui aquilo que 
escrevi no prefácio – mas, a Formação Econômica do Brasil já é uma 
visão que está marcada por essa perspectiva. Vai da colônia ao início 
do século XIX. Do capitalismo à coisa do assalariamento, do assala-
riamento ao fim da escravidão, aí passa para os anos 1920 e 1930, aí 
vai em frente. É uma construção em que se espraia essa dinâmica 
histórica. Eu acho que isso é importantíssimo porque, nós, aqui na 
Unicamp, começamos a desenvolver o debate sobre o Brasil a partir 
dessa perspectiva da Cepal, com Celso Furtado. Ele foi importan-
tíssimo, assim como foram outros. Mas, o fato é que o que ele está 
dizendo – por isso é que se chama Formação Econômica do Brasil – é 
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[que é] impossível se entender uma formação econômica e social sem 
[se] ter uma ideia sobre a gênesis de desenvolvimento e desfecho. Se 
vocês olharem depois os outros livros que ele escreveu, como Teoria 
do Subdesenvolvimento, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 
Análise do Modelo Brasileiro, vocês vão ver que ele está permanen-
temente na busca de prosseguir nessa empreitada. Tem uma linha 
de continuidade. Tem alguns livros que são melhores, outros que 
são piores. Isso é normal. Por exemplo, eu acho que A Dialética do 
Desenvolvimento tem problema. Isso é outra coisa. Eu dizia para ele. 
Não é porque eu dizia, porque eu me dava muito bem com ele. E ele 
gostava muito da gente. Mas eu tenho divergências, né?

– Agora, ele, na verdade, construiu um paradigma de análise histórica 
e de dinâmica da economia capitalista, o que é considerado uma ino-
vação. Infelizmente, eu vejo hoje as discussões sobre globalização. No 
outro livro que ele escreveu mais recentemente, há um capítulo sobre 
globalização. O que é, na verdade, muito interessante, porque ele 
desdobra a partir da primeira globalização, que era o final do século 
XIX. Parece que houve uma globalização ali, né? Muito peculiar. E 
essa globalização, na verdade, deu origem na redefinição estrutural 
da economia global. Não sei se vocês estudam isso aqui. Mas, o final 
do século XIX foi o sinal da emergência da Alemanha e dos Estados 
Unidos, como rivais, muitos parecidos, mas como rivais que destro-
naram a Inglaterra. Mas, que nascem – e isso é que é interessante 
– das relações entre uma economia pioneira industrialmente e as eco-
nomias retardatárias da Europa. Mas, o estilo de articulação proposto 
pela economia dominante favoreceu a industrialização dos rivais. É 
o que ele vai mostrando durante toda a obra dele: essas interrupções 
e essas mudanças que o macroeconomista é incapaz de acompanhar, 
não vai perceber.

– Quando ele analisa, por exemplo, a questão dos termos de inter-
câmbio. O que são os termos de intercâmbio? É o fenômeno da 
diferença entre a produtividade dos países centrais e a dependên-
cia na periferia do papel da demanda externa na formação da renda. 
Aliás, a Formação Econômica do Brasil está prenhe disso. Celso tem 
uma abordagem muito interessante entre essa mudança estrutural, o 
fim da escravidão e o assalariamento, porque aí o processo de forma-
ção da renda muda.
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– Eu me lembro aqui de um debate que nós tivemos na Unicamp. 
Uma corrente achava que a escravidão era compatível com o desen-
volvimento industrial (falando com uma pessoa presente). Não sei se 
vocês se lembram disso? Lembram? Não vou falar o nome aqui. Na 
verdade, ao contrário de Celso, esse professor não entendeu bem o 
que era a Revolução Industrial como mudança das relações sociais. 
E que mudança da relação social? É o assalariamento. Você tem que 
pagar uma renda monetária para o trabalhador. E o trabalhador se 
transforma num demandante dos seus produtos. Uma coisa elemen-
tar, porque a Revolução Industrial muda completamente a dinâmica 
das economias. E muda também aqui. A despeito de exportadores 
de produtos primários. Devemos ao Wilson Cano, a quem eu presto 
minha homenagem aqui, a ideia do complexo do cafeeiro.

– Eu estava conversando com ele... Há, às vezes, uma subestimação 
do papel do complexo cafeeiro na criação de condições – e Celso 
analisa bem – para a emergência da indústria. Porque o complexo 
cafeeiro tinha capacidade de gerar uma certa divisão do trabalho. O 
sistema financeiro, por exemplo, incumbido de financiar o café, o sis-
tema comercial, a construção das ferrovias, né?

– É que vocês são muito jovens. Vocês não têm muita clareza – eu 
imagino, e não são obrigados a ter – sobre o papel dos cafeicultores 
paulistas, com todas as restrições que a gente possa ter [em relação] 
a eles, na condição do sistema de transporte de São Paulo, que era 
um sistema ferroviário, infelizmente, destruído, posteriormente, mas 
que era muito importante. E isso deu os primeiríssimos passos, os 
primeiríssimos, no setor incipiente de bens de capital. Por exemplo, 
o senhor Bardella tinha uma empresa, o pai dele, um italiano, [que] 
veio para cá e fez uma empresa que fazia equipamentos para reparos 
nas ferrovias.

– Quem conheceu bem, e eu via bem isso viajando para o interior de 
trem, você tinha enormes centrais para reparações, que demanda-
vam componentes, às vezes, peças da indústria incipiente brasileira. 
Então, a ferrovia teve uma importância grande na diversificação da 
economia cafeeira, assim como o comércio também teve. As chama-
das [...] casas de comercialização do café, os bancos, as ferrovias...
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– Nesse complexo cafeeiro, você tem o surgimento de uma indústria 
leve. Ou seja, o Matarazzo produzia banhas, depois passou a produzir 
tecidos, velas, sabão, que a professora Liana Aureliano chamou, em 
sua tese de doutoramento, de industrialização restringida, a indústria 
que estava ligada à expansão do sistema cafeeiro. O Celso Furtado 
percebe muito bem como isso ocorre, e como se transforma mais 
tarde. Porque Furtado percebeu, como o professor João Manoel per-
cebeu, que o crucial para botar uma industrialização capitalista é [...] 
montar seu setor de bens de capital. E isso foi feito. Quando é que a 
CSN foi negociada? 1944. Aí a industrialização brasileira deu um salto 
e Celso Furtado vai lá e registra isso corretamente. Aí é uma mudança 
fundamental. Em cima disso, a industrialização pôde prosseguir. E 
Juscelino pôde fazer o que fez. O Brasil teve a maior concentração de 
empresas produtora de equipamentos pesados para energia elétrica – 
por exemplo – no mundo! Mais do que os Estados Unidos. Hoje não 
tem mais. Isso é só para ilustrar a conversa. 

– O que eu quero mostrar para vocês é que é imprescindível, na 
observação do desenvolvimento da economia brasileira, ter claro que 
você está lidando com a dinâmica das estruturas. E as dinâmicas das 
estruturas nunca são lineares. Vou usar uma palavra aqui - vocês me 
perdoem usar – que costuma ser contraditória. Celso Furtado tinha 
muito claro que precisava usar a imaginação. Certa vez ele se con-
fessou positivista. Eu escrevi, aqui, uma orelha do livro dele, em que 
ele diz: “Eu sou positivista, não a caricatura que circula hoje em dia, 
mas a ideia de que o Homem tem meios para transformar o mundo. 
Construir um mundo melhor, que esses meios estão ordenados pela 
Ciência, decorrem do avanço formidável do conhecimento científico”. 
Olha só como ele era um positivista autêntico, legítimo. “Quando 
descobri a ideia de planejamento social fiquei maravilhado, e disse: 
Aqui está o caminho. Temos que sair por aqui”. Vocês sabiam disso? 
“Para aplicar a inteligência, para ordenar a cidade, tem que ter um 
plano, e então me pus a estudar o planejamento”.

– Olha só o que ele fala. Se Furtado se entregasse apenas às dinâmicas 
das estruturas, podia argumentar: “Não há o que fazer. Temos que 
esperar que essa totalidade se desenvolva”. Não! Ele olhava isso como 
uma oportunidade para a ação humana. Ele não era positivista. Ele 
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achava que era, mas não era. Ele era muito mais um marxista, sem 
saber. O marxismo ainda do tempo dele [...] Era assim, digamos, mar-
xismo positivista, né? Ele achava que você tinha determinismos. Vocês 
desculpem eu falar isso, a coisa mais injusta, mais iníqua com Marx é 
dizer que ele era determinista. A história dele está cheia de incertezas, 
cheia de momentos em que a ação humana é que tem que resolver. 
Então, é isso o que pensa Celso Furtado, no conjunto de sua obra. Por 
exemplo, naquele livro que ele publicou, O Brasil Pós-“milagre”, que 
é um livro muito interessante. E o melhor deles, que é Criatividade e 
Dependência na Civilização Industrial. Esse livro é muito interessante. 
O Brasil Pós-“milagre” também merece uma leitura cuidadosa. 

– E o livro dele sobre a cultura? Porque Celso foi Ministro da Cultura 
do governo [José] Sarney. Vocês sabiam disso? Sabiam. No governo, 
ele convivia muito conosco e começou a dar uma importância cada 
vez maior à cultura. A cultura não no sentido elitista, né? A cultura no 
sentido da disseminação, do debate entre as pessoas, para que com-
preendessem o ambiente histórico em que viviam [...] Furtado passou 
a perceber que o desenvolvimento em si mesmo não conduzia, neces-
sariamente, a uma mudança cultural. Não, necessariamente.

– Aliás, eu preciso dizer para vocês [...] Eu não gostaria de falar, mas 
vou ter que falar [...] Nós hoje estamos observando o fenômeno da 
regressão cultural. Não estou dizendo que é um fenômeno que atinge 
todos os brasileiros, mas uma boa parte deles. E esses fenômenos 
acontecem. E ele tinha muito claro que era importante ter projetos 
culturais muito envolventes para a população como um todo. Ele via 
isso como uma dimensão da democratização. 

– Então, dizia o [Theodor] Adorno: “Não há liberdade sem compre-
ensão”. Vocês sabem quem é Adorno. Na Dialética do Esclarecimento 
ele dizia: “Não há liberdade sem compreensão”. Ou seja, a compreen-
são é aquela que o Homem desenvolve para se mover no seu espaço 
de sociabilidade, no seu espaço social. Você precisa ter compreensão, 
perceber onde está enfiado. Ele [Celso Furtado] se preocupava muito 
com isso. Eu lembro que tivemos uma conversa na casa do doutor 
Ulysses Guimarães, a quem Luciano Coutinho, João Manuel e eu ser-
vimos, modestamente, nos anos 1970 e 1980, até ele morrer. Celso fez 
uma digressão sobre a importância da cultura. A importância não da 
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cultura – vou repetir – no sentido 
elitista, dos cultos versus incultos. 
Não era isso. Era a cultura como você 
entregar ao outro uma capacidade 
de se questionar, de reconhecer, o 
que é fundamental para a sociedade, 
reconhecer o outro como interlocu-
tor válido. Ele falou: “Olha, eu estou 
preocupado com o Plano Cruzado”. 
Furtado não era de dar lições. Era de conversar. “Eu estou preocupado 
porque vejo que, na verdade, houve uma mobilização excessiva, meio 
apaixonada”.

– Gudin tinha razão, Furtado seria um bom romancista, já que 
escrevia bem. Mas, ele respondeu que não iria abandonar o uso da 
imaginação para pensar a situação dos países periféricos. 

– Eu vou encerrar aqui.

Gudin tinha razão: Furtado seria 
um bom romancista, já que escre-
via bem. Mas, ele respondeu que 
não iria abandonar o uso da ima-
ginação para pensar a situação 
dos países periféricos. 





340

Jorge Santana

Foi somente sob a forte pressão dos movimentos sociais, 
dos mais destacados líderes religiosos, do empresariado 
industrial sediado no Sudeste, da imprensa regional e 
nacional e dos governadores mais antenados com o 
desenvolvimento socioeconômico do País e do mundo, 
que o projeto foi aprovado pelo Congresso (em dezembro 
de 1959). Uma vez instalada, a Sudene passou a atemo-
rizar também “os donos do poder”, como ficou patente 
desde os primeiros atos do regime discricionário instalado 
no País nos anos 60.
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O poder sem donos: 40 anos de uma utopia1

Jorge Santana2

Epígrafe desafiadora

Na versão preliminar do seu livro “Elegia por uma re(li)gião” (de 
1978), o saudoso Francisco de Oliveira pôs em relevo uma epígrafe 

desconcertante: “A Sudene era inviável, desde sempre e para sempre”. 
Por algum motivo ela não constou da versão final impressa. Mas o fato 
é que produziu comoção e estranheza em quem a leu, sobretudo por 
saber que o autor fora um dos cabeças daquela Instituição, no seu nas-
cedouro. É certo que o livro comprova a hipótese inconveniente que, 
embora mantida sob reserva, não deixou de provocar interminável 
questionamento. 

Duas obras, no entanto, ajudam a dar razão a Chico de Oliveira: a 
Instituição-Sudene (pelo menos na forma assumida 60 anos atrás) era 
mesmo inviável. “Os donos do poder” (de Raimundo Faoro, editada em 
1958) e “O poder dos donos” (de Marcel Bursztyn, datada de 1984) põem 
luz nessa questão. Na verdade, a pretensão da Sudene era constituir um 
“poder sem donos” – porquanto coletivo, plural, impessoal –, uma es-
pécie de cunha na estrutura político-institucional brasileira (feita de 
centralização impositiva e autoritária, conduzida pelo estado e pelo mer-
cado, no contexto nacional, e de localização legitimadora e paternalista, 
no âmbito dos estados federados). Ela tentou criar e ocupar uma fresta 
de poder entre o centralismo estatal e socioeconômico e o caciquismo 
local e patriarcalista. Como pôde essa quase fantasia conquistar adesão, 
enraizar-se no imaginário regional e perdurar quatro décadas (de 1959 a 
2001), incrustada no sistema de governo no País? 

1 Depoimento em evento comemorativo dos 60 anos da criação da Sudene, promovido 
pela UFPE – Campus Caruaru-PE

2 O autor deste depoimento, trabalhou na Sudene, ao longo de 28 anos (1966-1994), 
e na UFPE, por 32 anos (1978-2010), como professor do Departamento de Geografia, 
sempre lidando com a temática da Questão-Nordeste e do Planejamento Regional. 
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Prioridade Presidencial

Em verdade, a Sudene materializaria o braço regional do projeto de 
modernização nacional do Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 
que a sociedade brasileira amplamente acolhera e respaldara. Cabia-lhe 
promover uma transformação estrutural da economia do Nordeste e, por 
derivação, do seu quadro social. Mas, para tanto, impunha-se um ino-
vador arranjo no aparato e nos processos de gestão, de modo a fazer a 
Região emparelhar-se ao desenvolvimento em curso no País, bem como 
à forma de governar então adotada. É que a opção presidencial de gerir 
o plano de “fazer em cinco anos o que demandaria cinquenta”, mobili-
zava “grupos de trabalho”. Com isso, dispensava a necessidade de inter-
minável e desgastante reforma administrativa. Daí por que o Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN repetiu sua pró-
pria fórmula, propondo a Sudene sob a lógica de uma estrutura orgânica 
mínima e uma autoridade política respeitável.

De duas fontes derivou o poder dessa Instituição (criada pela Lei nº 
3692, de 15.12.1959). Antes de tudo, da vinculação direta ao Presidente da 
República (que a incluíra no rol das suas prioridades e destacara como 
objeto da sua particular atenção). Depois, e o que se mostrou mais va-
lioso, do colegiado intergovernamental, composto pela representação 
de ministérios e órgãos federais e pela participação dos governadores 
da Região (segundo, aliás, sugerira, seis anos antes, o saudoso Rômulo 
Almeida, em “Planejamento do Combate às Secas”). Eis a razão do pres-
tígio e poderio da Sudene, nos seus primórdios. E era tamanho esse 
poder, que, desde sempre, assustou “o poder dos donos”, no contexto do 
próprio Nordeste.

A peleja da criação da Sudene teve dois argutos analistas: Amélia 
Cohn, autora do livro “Crise Regional e Planejamento: o processo de 
criação da Sudene”, publicado em 1976, e Otamar de Carvalho, a quem 
se deve o indispensável estudo, editado em 1979 e reeditado em 2014, 
sob o título de “Desenvolvimento Regional: um problema político”. Tal 
embate forçou o Presidente a criar a “Operação Nordeste” em defesa do 
seu projeto, que se arrastava no Congresso Nacional. Ali, a representação 
política da Região era expressiva, mas temerosa de perder sua capacidade 
de influir nas prometidas ações da nova entidade. Foi somente sob a forte 
pressão dos movimentos sociais, dos mais destacados líderes religiosos, 
do empresariado industrial sediado no Sudeste, da imprensa regional 
e nacional e dos governadores mais antenados com o desenvolvimento 
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socioeconômico do País e do mundo, que o projeto foi aprovado pelo 
Congresso (em dezembro de 1959). Uma vez instalada, a Sudene passou 
a atemorizar também “os donos do poder”, como ficou patente desde os 
primeiros atos do regime discricionário instalado no País nos anos 60.

Em função de um Projeto

O surgimento da Instituição regional (transcendendo os limites de 
um mero órgão) resultou de um Projeto regional (claro, inovador, mo-
bilizador e de caráter normativo). Por sua vez, esse projeto decorreu 
da invenção do respectivo espaço regional, isto é, do Nordeste histó-
rico, vontade coletiva, distinto do cartografado pelo IBGE, e bem mais 
vasto. Com efeito, ao invés de compreender apenas Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além de partes do 
Piauí e Bahia (o Nordeste do IBGE, desde 1940), a Região passou a in-
corporar os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do Norte de 
Minas Gerais. 

Anos depois dessa “aventura calculada” do GTDN, Jos Hilhorst teo-
rizou, no livro “Planejamento regional, enfoque sobre sistema” (publicado 
em 1975), que o “tamanho ótimo” de uma região objeto de ações governa-
mentais peculiares deve corresponder a um território “suficientemente 
pequeno para ter viabilidade administrativa, e suficientemente grande 
para ter densidade política”. No caso do Nordeste, aquela grande aposta 
visara precisamente ao ganho político, à força representada por cerca de 
48% das Unidades Federativas do País de então (10 dos 21 Governadores) 
e outro tanto dos congressistas brasileiros (157 dos 326 Deputados e 10 
dos 21 Senadores).

Originalidade da Sudene 

A propósito, vale aqui transcrever a minuciosa e precisa análise de 
Celso Furtado, em livro de 1981, “O Brasil pós-milagre”, onde deixou claro 
que “já era evidente nos anos 50... a necessidade de criar, no quadro do 
federalismo brasileiro, um instrumento que canalizasse e expressasse 
uma vontade política nordestina... Tratava-se de abrir espaço no Estado 
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nacional para que esse terço da população brasileira, que vivia na região 
nordestina, exercesse no plano político a influência que lhe correspondia”.3

“A fórmula que se encontrou” – segundo Furtado – “consistiu na adesão 
voluntária dos governadores da região a um órgão deliberativo destinado 
a gerar uma vontade política regional e a exercer essa vontade dentro do 
governo federal... Não se tratava apenas de lidar com as questões espe-
cíficas da região, mas também de estar presente nas instâncias que de-
finem a política global do País, a fim de que nenhuma decisão maior fosse 
tomada sem ter em conta seus efeitos na região economicamente mais 
débil...”

“O que se objetivou com a instituição da Sudene” – enfatizou Celso 
Furtado – “foi a criação de um contrapeso, no âmbito do poder executivo, 
a essa influência (das regiões em que se concentra o poder econômico), o 
que somente seria conseguido se o novo órgão expressasse uma autêntica 
vontade política, tivesse acesso à informação e participasse do processo 
decisório...”

“Outro ponto em torno do qual houve consenso” – acentuou Furtado – 
“foi o de que o Presidente da República estivesse representado no Conselho 
da Sudene por um membro de seu gabinete, ou seja, por um ministro de 
estado dedicado a tempo integral aos problemas da região. A fórmula que 
prevaleceu foi a de ligar o Superintendente desse órgão ao chefe do exe-
cutivo sem, contudo, outorgar-lhe formalmente o estatuto de ministro de 
estado. A experiência mostrou com clareza” – e vale aqui frisar – “que a 
autoridade do superintendente decorria do peso político do órgão, sendo 
sua ligação direta ao Presidente da República uma condição necessária, 
mas não suficiente. Sem esse peso político, que decorria da composição 
do Conselho, a capacidade de ação do superintendente se diluiria face à 
resistência das estruturas administrativas ministeriais...”

Para Celso Furtado (que vivenciou toda essa experiência como 
Superintendente da Sudene e, por certo tempo, acumulando o cargo de 
Ministro do Planejamento), “logo ficou claro que a significação real da 
reforma que vinha de ser iniciada estava em conseguir restituir efetivi-
dade ao princípio federativo, emergindo o Nordeste como entidade po-
lítica ‘sui generis’. Em outras palavras: somente se reforçasse a posição 

3 Em contrapartida, a contribuição econômica do Nordeste era não somente pouco ex-
pressiva, como, sobretudo, muito oscilante, ano a ano, seja pelas recorrentes crises 
climáticas, seja pelas brutais variações mercadológicas dos seus produtos básicos 
(açúcar, cacau e algodão, fundamentalmente).
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dos Estados, como órgãos executores dos investimentos federais e como 
elementos ativos de uma nova entidade política em que cristalizasse uma 
vontade regional, conseguiria a Sudene defender a região contra o avanço 
do tecnocratismo no executivo federal, o qual é por definição concen-
trador de poder, pois tudo subordina à racionalidade econômica. A fim 
de contrapesar o poder econômico concentrado no Centro-Sul fazia-se 
necessário ativar o poder político regional, e este tinha nos governadores, 
eleitos diretamente pelo povo, sua expressão mais legítima, por ser a mais 
independente do peso das oligarquias rurais”.

“Portanto” – conclui Celso –, “a reforma institucional somente teria 
êxito se lograsse criar dentro do próprio executivo federal um contrapeso 
à influência dos grupos econômicos concentrados no Centro-Sul. Esta a 
razão pela qual os debates no Conselho da Sudene assumiram a forma 
de deliberação parlamentar, com transparência da informação e visibi-
lidade das opiniões expressadas. Esses debates, com a repercussão que 
tinham na imprensa, iam contribuindo para formar uma opinião pública 
regional, atuando os governadores com frequência como autênticos lí-
deres da região”.

Linhas centrais do Projeto 

Quanto ao Projeto Regional – configurado como Plano Diretor estra-
tégico, a ser implantado por etapas quadrienais –, centrava-se em “ações 
regionais” propriamente ditas, articuladas e complementadas por “ações 
regionalizadas”.4 As “ações regionais” correspondiam aos esforços ex-
traordinários para a execução das quatro linhas centrais da Política de 
Desenvolvimento Econômico proposta pelo GTDN: (i) criação de um 
centro autônomo (quer dizer, completo e integrado) de expansão ma-
nufatureira; (ii) modernização da economia agrícola das faixas úmidas; 
(iii) transformação progressiva da economia das zonas semiáridas (de 
modo a torná-la mais resistente ao impacto das secas); e (iv) colonização 

4 As “ações regionais” são de caráter integrador dos esforços, assentam-se em circuns-
crita base territorial das operações, têm compromisso administrativo não-ordinário, 
e constituiriam atribuição da Instituição-Sudene. As “ações regionalizadas”, de natu-
reza setorial (a exemplo de educação, saúde, saneamento, habitação, segurança etc.), 
têm abrangência nacional (em princípio, espacialmente indistintas) e seriam de res-
ponsabilidade ordinária e permanente dos governos da União e dos Estados, cabendo 
às suas respectivas entidades, conquanto operando em sintonia com a Instituição 
regional.
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das terras úmidas da hinterlândia ma-
ranhense (em condições de receber 
os excedentes populacionais criados 
pela reorganização da economia da 
faixa semiárida). Tratava-se de radical 
mudança da estrutura econômica do 
Nordeste. Tal era o foco, a alma do 
Projeto regional, a cargo da Sudene.

Das ideias-força à força política 

Essas “ideias-força” do Projeto con-
seguiram congregar as mais expressivas 
“forças sociais” do Nordeste (líderes re-
ligiosos, representados pelos mais com-
bativos Bispos católicos, governadores dos mais destacados estados da 
Região 5, lideranças de movimentos rurais em luta pela reforma agrária, 
corifeus da burguesia industrial e, dentre outros, grupos organizados de 
intelectuais e estudantes). Aderiram também “forças sociais” de fora do 
Nordeste (como líderes de importantes segmentos industriais e forma-
dores de opinião sediados no Sudeste do País). Daí se gestou a “força 
política” necessária para a execução do ambicioso Projeto. Contudo, sua 
vulnerabilidade residia num ponto-chave: até quando persistiria a co-
alizão de “donos do poder” e “poder dos donos”? Em outros termos, até 
quando teria espaço e fôlego “o poder sem donos” da Sudene e, obvia-
mente, o Projeto modernizador que a justificava? Como a história não 
tardaria a comprovar, até que as duas forças, entre as quais ela atrevida-
mente se metera, se tivessem servido da sua seiva reformista e convertido 
sua contribuição em mísera “modernização conservadora”.

De todo modo, a Sudene “ganhou foros jamais atribuídos a uma ins-
tituição pública no Brasil...” (assim anotou Otamar de Carvalho, na obra 
citada). De fato, e como por descuido, conseguiu-se dotá-la de uma 
surpreendente pletora de instrumentos. Ela contava com instrumentos 
normativos de peso (a começar da sua própria lei de criação, das leis de 
cada uma das etapas do seu Plano Diretor, bem como dos dispositivos 
legais de articulação executiva das “ações regionais” e “regionalizadas”). 

5 Cid Sampaio (1959-1963), em Pernambuco, e Juracy Magalhães (1959-1963), na Bahia, 
por exemplo.

Em outros termos, até quando 
teria espaço e fôlego “o poder 
sem donos” da Sudene e, obvia-
mente, o Projeto modernizador 
que a justificava? Como a histó-
ria não tardaria a comprovar, até 
que as duas forças, entre as quais 
ela atrevidamente se metera, se 
tivessem servido da sua seiva 
reformista e convertido sua con-
tribuição em mísera “moderniza-
ção conservadora”.
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Ela detinha instrumentos financeiros sem paralelo (dentre os quais, re-
cursos orçamentários, parcela fixa e não redutível da renda tributária 
da União, parcela de recursos do Fundo dos Ágios, recursos cambiais, 
incentivos fiscais, incentivos financeiros, recursos de apoio à pesquisa e 
recursos de apoio a situações emergenciais). Ela dispunha de inusitados 
instrumentos administrativos (desde a autonomia gerencial e o trabalho 
conjunto com o então DASP – para mobilizar os recursos humanos 
requeridos temporariamente, o que lhe permitia manter pequena a 
própria estrutura burocrática). Enfim, ela se valia de instrumentos ope-
racionais singulares (facultando-lhe firmar contratos e convênios de 
cooperação técnica e financeira com entidades estrangeiras e interna-
cionais, e concentrar suas atividades em grupos de trabalho específicos 
e temporários). 

Rede de atores 

Logo o enfrentamento dos desafios centrais do Nordeste reclamou da 
Sudene a montagem de uma rede de entidades regionais distintas dela, 
embora a ela vinculadas. A execução das linhas-mestra do Plano Diretor 
assim o exigia. Foram, então, constituídas: a Usina Siderúrgica da 
Bahia – Usiba, a Centrais de Abastecimento do Nordeste S. A. – Canesa; 
a Companhia de Águas e Esgotos do Nordeste – Caene; a Companhia 
Hidroelétrica da Boa Esperança – Cohebe; a Companhia de Eletrificação 
Rural do Nordeste – Cerne; a Companhia Nordestina de Sondagens e 
Perfurações – Conesp; a Empresa de Pesca do Nordeste S. A. – Penesa; 
a Empresa de Artesanato do Nordeste – Artene; a Companhia de 
Colonização do Nordeste – Colone; a Companhia Nordestina de Serviços 
Gerais – Conesg; e os Núcleos de Assistência Empresarial (NAE) e de 
Promoção de Exportações (Promoexport), entre outros. 

Algumas dessas entidades serviram de modelo para a criação de em-
presas de abrangência nacional (a exemplo do sistema Ceasa e da Sudepe) 
e foram, a seu tempo, extintas. Outras foram absorvidas, explícita ou im-
plicitamente, por iniciativas ou políticas nacionais (como a Caene, pelo 
BNH, e a Cohebe, pela CHESF). As demais resistiram até serem tragadas 
pela voragem da crise de patrocínio, na esteira da debilitação política e 
operacional da Sudene.
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Lenta agonia

O esvaziamento paulatino da Instituição regional teve origem no 
seu contexto externo, tanto quanto, no seu próprio ambiente interno. 
Do lado exterior, “os donos do poder” começaram o desmanche pelo 
Governo Federal (a contar dos primeiros atos e ao longo de todo o pe-
ríodo da ruptura democrática, a que esteve sujeito o País, sob a alegação, 
expressa ou disfarçada, de risco político e de excesso de poder institu-
cional, administrativo e financeiro). E foram, como sempre, acompa-
nhados pelo “poder dos donos” ou, mais precisamente, pelos Governos 
Estaduais (sobretudo após a promulgação da Constituição de 1988 e o 
retorno ao “estado de direito”). Então, a temática regional caiu no desin-
teresse governamental (nos níveis da União e dos Estados), no desinte-
resse político (no Congresso Nacional e nas Assembleias Estaduais), no 
desinteresse acadêmico (nas universidades e nos centros de estudos e 
pesquisas) e no desinteresse social (na imprensa e nas mais diversas en-
tidades privadas). O desinteresse chegou a tal ponto, que, em certos am-
bientes universitários, abeirou-se da hostilidade, de modo que a simples 
menção a “questão regional” parecia indecorosa, como se constituísse 
apelo a uma injustificada “atitude regionalista” (isto é, um retorno à de-
fesa dos interesses espúrios da aristocracia rural ou da burguesia urbana 
contra a luta dos trabalhadores e da sociedade, como um todo). Nesse 
meio próprio da reflexão libertária, crítica e criativa, fechou-se o espaço 
à discussão acerca da correta e imprescindível “abordagem regional”.6

6 Com efeito, considero “Atitude Regionalista” (AtRt) o interesse (acadêmico ou so-
cioeconômico e político) de visão exclusivamente intrarregional (pouco importando 
o ambiente e contexto global do país) e intuito de máxima apropriação privada do 
uso produtivo do espaço territorial. Essa forma de encarar a “questão regional” (do 
Nordeste, por exemplo) serve tão só a elites míopes e autocentradas (“poder dos 
donos”, na base, e “donos do poder”, na cúpula). Contra ela se opôs desde sempre a 
Sudene, “poder sem donos”, empenhada em fazer valer a “Abordagem Regional” 
(AgRg), cuja perspectiva alcança a “questão regional”, simultaneamente, nas suas ver-
tentes inter-regional (e, portanto, como dimensão espacial da “questão nacional”) e 
intrarregional, nessa ordem, de modo a propor soluções para o País no seu todo, a 
partir das encontradas nos espaços regionais que o perfazem. E o mais relevante é 
que a “Abordagem Regional” surge comprometida com o projeto de edificação de uma 
sociedade efetivamente justa, solidária, responsável e criativa, valendo-se, para tanto, 
do uso produtivo do espaço territorial, tomado como meio e não como fim. Celso 
Furtado, em livro de 1984 (“Cultura e desenvolvimento em época de crise”), escreveu: 
“O que caracteriza o desenvolvimento é o projeto social subjacente. O crescimento eco-
nômico, tal qual o conhecemos, funda-se na preservação dos privilégios das elites que 
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Do lado interno, o esvaziamento foi-se delineando, na medida em que 
os dirigentes da Instituição passaram a solapar o poder do seu colegiado, 
seja apropriando-se de atribuições que seriam dele, seja demovendo-o 
do debate sobre as grandes questões e políticas estruturantes da Região, 
seja não inventando, e mesmo descartando, qualquer mecanismo de 
conquista do apoio político da sociedade regional. Ora, se repousava 
no Conselho Deliberativo a vontade política regional – a verdadeira 
face da Sudene, enquanto “poder sem donos” –, a transferência para a 
sua Secretaria Executiva do que ainda restava de autoridade e energia, 
não somente revertia a Instituição aos limites de um órgão inexpressivo, 
como, acima de tudo, ampliava sua vulnerabilidade e risco de extinção. 
Foi um erro capital de que poucos se deram conta e ainda menos se fi-
zeram ouvir.

Resistência heroica

O último alento ocorreu no alvorecer da “Nova República”, quando a 
Sudene conseguiu a aprovação, no Congresso Nacional, da Lei nº 7499, 
de 25.06.1986. Sancionou-se então “Uma Política de Desenvolvimento 
para o Nordeste”, estruturada em função de um “projeto social subja-
cente” e, portanto, um passo à frente da até então seguida “Política de 
Desenvolvimento Econômico para o Nordeste” (elaborada pelo GTDN e 
seguida desde 1959). Os embates, porém, do processo constituinte, ini-
ciado naquele ano, absorveram as energias remanescentes na Instituição, 
que bem pouco pôde avançar, além de haverem desmobilizado os es-
tados da convergência em torno da conquista de meios para a superação 
da persistente “Questão-Nordeste”.

Em 1990, veio a público um documento sob o título de “Modernização 
regional em curso: 30 anos de Sudene”. Nele se reconheceu expressa-
mente que “a limitação dos resultados (socioeconômicos) acabou le-
vando a uma ruptura do pacto político regional, fiador e sustentáculo do 
projeto de transformação do Nordeste concebido ao final dos anos 50”. 
Mais adiante, a análise destacou: “Considerado sob o aspecto político, o 
Nordeste aparenta um poder enfraquecido. Não se apresenta mais ante a 

satisfazem seu afã de modernização. Quando o projeto social dá prioridade à efetiva 
melhoria das condições de vida da maioria da população, o crescimento se metamor-
foseia em desenvolvimento. Ora, essa metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é 
fruto da realização de um projeto, expressão de uma vontade política”. Nisso consiste a 
obrigatória “Abordagem Regional”.
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Nação brasileira como uma coalizão de vontades, em torno de um Projeto 
de Desenvolvimento Regional. E, na medida em que uma região se con-
figura, no essencial e institucionalmente, como vontade coletiva, orga-
nizando seu espaço de ocupação demográfica e econômica, a quebra do 
pacto político compromete a sobrevivência dela. A propensão, hoje consta-
tada, é no sentido da negociação individualizada e direta de cada Unidade 
Federativa com o poder central da União. É uma atitude de repercussões 
nefastas para o Nordeste”. Ademais, advertiu o documento, “não é de 
estranhar que – se o grande esforço coletivo, realizado nos últimos de-
cênios, somente conseguiu fazer o Nordeste chegar a 18,8% da formação 
bruta de capital fixo do Brasil (em 1983) – as negociações isoladas façam 
cair esse índice. A impressão individual é de êxito nos acordos feitos. No 
entanto, afora os desgastes que tais acertos implicam, o balanço final 
revela que, no conjunto, a Região nada ganha de acréscimo.” 

Apesar das adversidades próprias da sua inserção na estrutura político
-institucional bipolar do País, a Sudene deixou uma expressiva herança 
de realizações, que atestam haver cumprido, em boa parte, os papeis 
dela esperados. Isso, tanto na perspectiva macrorregional (contribuindo 
para completar a integração do Nordeste na economia brasileira, assim 
como para a mudança do eixo da economia da Região), quanto nos mais 
diversos segmentos intrarregionais: informacionais, econômicos (infra-
estruturais e produtivos), sociais, culturais e gerenciais, entre outros. Se, 
pois, hoje – como Tania Bacelar não se cansa de insistir – o Nordeste é hoje 
bem diverso, bem melhor, bem mais resiliente e bem mais promissor do 
que o diagnosticado pelo GTDN, a Sudene teve, nessa mudança e avanço, 
um indiscutível e decisivo papel. Tanto que o reconhecimento dessa ex-
periência vitoriosa induziu o jurista e cientista político Paulo Bonavides 
a propor, na Constituinte de 1986-88, a organização do Brasil como “uma 
federação de regiões”. Para “os donos do poder” e “o poder dos donos”, essa 
revolução não passava de completa insensatez.

Rejeição de corpo estranho 

É certo que, por sua índole (de instituição não-ordinária) e suas cir-
cunstâncias (de inserção em um modelo sócio-político de centralização 
autoritária e descentralização subserviente e, pois, avessa a instân-
cias de intermediação política), a Sudene não poderia mesmo ter vida 
longa nem, muito menos, permanente. Isso foi ressaltado por Otamar 
de Carvalho, no seu referido livro, onde comparou as experiências do 
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Sul da Itália e do Nordeste do Brasil: “A ‘Cassa (per il Mezzogiorno)’ e 
a Sudene” – anotou ele – “foram organizadas segundo concepção muito 
avançada para as épocas de suas respectivas criações (1950 e 1959), em-
bora os responsáveis pelos centros de decisão da Itália e do Brasil não se 
tenham apercebido das dimensões que elas poderiam alcançar no quadro 
da administração e dos efeitos que poderiam provocar sobre as entidades 
localizadas em suas áreas de jurisdição. Criadas como instituições ex-
traordinárias e, portanto, com vigência limitada no tempo, a ‘Cassa’ e a 
Sudene já poderiam ter sido extintas. Tal falta de percepção sobre o al-
cance dessas Organizações contribuiu, entretanto, para que seu esvazia-
mento se processasse de forma mais lenta e sem permitir sua extinção 
formal”.

Otamar, porém, arrisca “admitir que a intervenção extraordinária em 
regiões deprimidas tende a diminuir de intensidade e a mudar de direção 
quando as áreas que se busca desenvolver começam a caminhar de forma 
mais autônoma, gerando, em consequência, menores problemas para os 
centros de decisão nacional”. No caso específico do Nordeste, a interme-
diação da Sudene serviu para a pacificação das reivindicações em massa 
do “poder dos donos”. Para “os donos do poder”, o serviço estava feito. O 
golpe final, qualquer que fosse a justificativa alegada, viria sem comoção, 
sem trauma.

Alívio e saudade

A extinção da Sudene (pela MP 2145, de maio de 2001) foi um lance de 
esperteza política, ao remover os restos da incômoda cunha introduzida 
no modelo bipolar brasileiro. Mas, foi também o atestado da falência do 
projeto institucional do GTDN, reduzido que estava a um órgão federal, 
sem recursos efetivos para dar conta da missão original e sem respaldo 
político local para uma reversão do seu quadro de vacuidade. Assim, 
confinada nos limites exclusivos do estado e destituída de vínculos explí-
citos com os segmentos sociais que poderiam reclamar sua permanência, 
já não era a expressão institucional da região Nordeste, já não materiali-
zava a poderosa vontade política de outrora. Evadira-se a alma, restando 
apenas um rótulo a evocar saudade. 7

7 Perpetrou-se o gesto derradeiro ante a omissão e o silêncio das mais destacadas li-
deranças políticas da Região, como, por exemplo, o vice-presidente da República, na 
oportunidade, ex-membro do Conselho Deliberativo, na condição de Governador de 
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A Sudene do GTDN (!) resistiu 42 
anos. Foi quase o tempo que os romanos 
levaram para conquistar a Bretanha. 
E, pode-se dizer, foi varrida pelas 
mesmas razões. Com efeito, escreveu 
Edward Gibbon, em “Declínio e queda 
do Império Romano”: “Ao cabo de uma 
guerra de cerca de quarenta anos, em-
preendida pelo mais obtuso (Cláudio), 
continuada pelo mais dissoluto (Nero) e concluída pelo mais tímido de 
todos os imperadores (Domiciano), a maior parte da ilha foi submetida 
ao jugo romano. As diversas tribos de bretões tinham bravura, mas não 
comando; amor pela liberdade, mas não espírito de união. Tomavam 
armas com selvagem arrebatamento; depunham-nas ou voltavam-nas 
umas contra as outras com selvagem inconstância; e enquanto lutaram 
separadamente, foram subjugadas uma após outra.” Não se poderia des-
crever melhor a derrocada do “poder sem donos” que a Sudene encarnou, 
nesta porção do Brasil.8

Outra história

Em 2007, depois de cinco anos de fatigante maratona, no âmbito do 
Poder Executivo e no Congresso Nacional, chegou-se à aprovação da Lei 
Complementar n° 125 (de 03.01.2007), que recriou a Sudene. Contudo, a 
mais ligeira análise evidencia uma infinita distância entre a Instituição 
histórica e o Órgão atual. Os condicionantes, em todas as vertentes 
consideradas, são inteiramente diversos e, pior, adversos às melhores 
expectativas sociais. De modo que não bastarão o idealismo, o denodo, 
a criatividade, a qualificação, a persistência e mesmo o heroísmo dos 

Pernambuco, bem como de Ministro da Casa Civil e Ministro da Educação e Cultura; 
dois Governadores de Estado (o do Maranhão e o da Bahia), que haviam ocupado o 
cargo de titular (Superintendente) da Secretaria Executiva; e dois outros ex-superin-
tendentes (em cargos políticos de relevo, na Paraíba e em Pernambuco), que também 
se esquivaram de tomar o partido da Sudene, cuja missão e herança lhes coube, por um 
tempo, defender. Sem falar da contribuição do então Ministro da Integração Nacional 
(empresário e político do Rio Grande do Norte), a quem a Sudene era vinculada. 

8 Uma análise cuidadosa da extinção da Sudene foi realizada por Luciléia Aparecida 
Colombo, na tese de doutorado, depois convertida em livro e editada, em 2015, sob 
o título de “A Sudene no sistema federativo brasileiro: a ascensão e queda de uma 
instituição”.

A Sudene do GTDN (!) resistiu 42 
anos. Foi quase o tempo que os 
romanos levaram para conquistar 
a Bretanha. E, pode-se dizer, foi 
varrida pelas mesmas 
razões.



353

servidores da Sudene da atualidade, merecedores, por isso mesmo, de 
admiração e reverência. Eles fazem um trabalho notável. Mas, a ela falta 
o essencial: o poder... a energia criadora... a autoridade coletiva... a von-
tade política. E, no vazio contextual em que tem de operar, por mais que 
lhe sobrem ideias-força, onde o poder efetivo para soprar-lhes vida? Ela 
não o tem, de direito e, menos ainda, de fato, nem o representa e, por sua 
índole, está impedida de resgatá-lo. Porque apenas ela tem a Questão-
Nordeste como prioridade.

Venceu, uma vez mais, a “modernização conservadora”. Triunfaram 
os detentores de algum mísero quinhão de poder (velhos e novos co-
ronéis, latifundiários, políticos oportunistas, empresários de araque e 
burocratas marotos), depois de se apropriarem e tirarem proveito dos 
mecanismos destinados a remover o atraso econômico, social, político 
e cultural da Região. Com isso, deixou-se escapar a oportunidade histó-
rica de aprofundamento e avanço (ou, quando nada, de consolidação) 
das propostas, hoje tão em voga no País, de desburocratização, transpa-
rência, moralidade, ênfase na efetividade das iniciativas públicas, com-
promisso com autênticas posturas republicanas, justiça e inclusão social, 
integração socioeconômica e territorial horizontalizada e real abertura 
democrática, ideais só alcançáveis na vigência de um genuíno “poder sem 
donos”.
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José Ramón García Menéndez

"Os termos "coerência", "dignidade", "compromisso", 
"honestidade intelectual", "ambição teórica", "serviço 
público", "talento", "sensibilidade social", "dedicação" ... 
são termos que podem ser conjugados simultaneamente 
como formulados por Furtado, talvez com contradições, 
mas sem hipocrisia intelectual. A última lição do professor 
para o aprendiz”.
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Celso Furtado y el impulso de la razón

José Ramón García Menéndez1

1. A modo de introducción

“No hay hombre sin proyecto”
J. P. Sartre

Eric Hobsbawn nos adviertió del riesgo que se produce cuando carac-
terizamos una personalidad muy singular o leemos con pasión un 

texto porque, casi sin darnos cuenta, nos precipitamos en el insondable 
abismo de la reconstrucción. Incluso si el ánimo tiende a no deformar 
conscientemente, las interpretaciones se realizan fuera del espacio y 
el tiempo histórico del contexto. Los riesgos son aún mayores si en la 
ecuación se introducen testimonios personales, juicios de valor y vec-
tores ideológicos, especialmente cuando se trata de científicos sociales 
de relevancia analítica e influencia académica y política.

Las aproximaciones meritocráticas y hagiográficas se inclinan por 
visiones complacientes y acríticas. Las que plantean reflexión y debate, 
pueden orientar al equívoco, a la confusión. Soy consciente de las limi-
taciones y cautelas que aporta la reconstrucción testimonial de un in-
telectual de la talla de Celso Furtado (1920-2004) como contribución a 
la deuda de gratitud contraída con una obra y trayectoria muy singular 
que se cruza con la propia en momentos cruciales..

El objetivo de esta aportación consiste en aproximar Furtado y su 
obra al contexto histórico de referencia delimitado en parte por la 

1 Doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC); Profesor 
Titular de Economía Política (Universidad Santiago de Compostela, desde 1979 
); Master en Desarrollo Económico por CEPAL (Santiago de Chile, 1984); Master 
Relaciones Internacionales y Geoestrategia por ASEGI (Montevideo, 1988); Autor 
de numerrosos libros y artículos en revistas especializadas; Miembro del Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desenvolvimento (desde 2014).
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experiencia vital y profesional del relator. Se trata, por supuesto, de 
instantes, cruce de caminos, fogonazos de la memoria..., algunos de 
ellos poco conocidos que revalorizan la amplía trayectoria del maestro. 
Mientras redactaba esta contribución al homenaje a Furtado en el cen-
tenario de su natalicio, he realizado mi propio examen retrospectivo 
desde mi inesperada salida de Uruguay, en 1973, hasta la actualidad y 
cómo el destino (o el azar) te va guiando por senderos en los que coin-
cides con otros caminantes que, sin pretenderlo, van marcando y mo-
delando la propia trayectoria.

Despues de rememorar las oportunidades en que coincidí fugaz-
mente con Furtado me siento como aquel aprendiz persa que acudió 
al joyero del emir para que le enseñara el arte de orfebrería. El maestro 
le entregó una piedra para que la mantuviera con el puño cerrado, sin 
abrirlo, durante un año. Cuando transcurrió el año, el aprendiz volvió 
al joyero con el puño cerrado para iniciar el aprendizaje de la joyería. El 
maestro, en cambio, le pidió que siguiese con la piedra en el puño otro 
año más..., y otro..., y otro..., hasta que el aprendiz, totalmente enojado, 
protestó al orfebre por lo que parecía una broma grotesca. Mientras 
el aprendiz mostraba su disgusto, el maestro le abrió el puño y se lo 
volvió a cerrar sin que el aprendiz se diera cuenta. Pasados unos mi-
nutos de quejas, el aprendiz se calló de repente y, con tono de sorpresa 
dijo: “Maestro: ¡Usted me ha cambiado la piedra; no es la misma...!” El 
maestro artesano le replicó: “Ahora, muchacho, ya estás preparado para 
la primera lección”.

Así me he sentido después de releer el presente texto. Una lectura 
nostálgica y apasionada, supongo, que también interpreta y reconstruye. 
Por eso, como científico social y docente universitario, han pasado casi 
cinco décadas de trayectoria personal en los que los cruces personales 
y circunstanciales con Furtado y su obra, contribuyeron a mantener mi 
puño vocacional apretando el mismo objeto hasta que aprendí que lo 
importante no era la piedra sino la mano. Y, también, amigos y colegas 
con los que he compartido ilusiones y recuerdos.

Finalmente, tras la lectura del texto confirmé que los términos “co-
herencia”, “dignidad”, “compromiso”, “honestidad intelectual”, “am-
bición teórica”, “servicio público”, “talento”, “sensibilidad social”, 
“dedicación”... son términos que se pueden conjugar simultáneamente 
como formuló Furtado, quizás con contradicciones pero sin hipocresía 
intelectual. La última lección del maestro al aprendiz.
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2. Celso Furtado / Helder Câmara: del azar a la causalidad

“En busca de luz, un río nació”
Vinicius de Moraes

La primera vez que tuve noticia de Celso Furtado fue en 1969. Pocos 
meses antes de que fuera clausurado por el gobierno de Pacheco Areco, 
el vespertino “Extra” publicó en exclusiva la única entrevista que Goulart, 
derrocado por el golpe militar de 1964, concedió a un medio informativo 
uruguayo en su refugio de San Carlos, muy próximo a Punta del Este. La 
extensa chacra de Tacuarembó, propiedad de Goulart, se había conver-
tido en una de las principales productoras de arroz del Uruguay. La en-
trevista titulada “Jango Goulart rompe el silencio” representa una dura 
denuncia del intervencionismo norteamericano en el golpe de 1964. En 
una de las respuestas cita a Celso Furtado, uno de los artífices de las 
política económica del período, como valuartre del gobierno, según 
Goulart, para implementar la reforma agraria, las nacionalizaciones y 
la normalzación de relaciones con Cuba. En otro momento de la entre-
vista, Goulart se refiere a Sudene como uno de los logros institucionales 
del reformismo de la época y, también, a Helder Cámara como uno de 
los líderes carismáticos de la oposición interior a la dictadura.

Uruguay se había convertido, desde 1964, en tierra de asilo para mu-
chos brasileiros. Goulart (al igual que su cuñado Brizzola, residente en 
la localidad de la Atlántida) manifestó su preocupación por la deriva 
autoritaria del país de acogida Quizás intuía que ambos eran la diana 
de los servicios uruguayos de inteligencia militar que prepararon un 
informe sobre “los contactos comunistas de Jango y su familia”. Siete 
años después, Goulart fallece en extrañas circunstancias en Argentina 
aunque existen indicios fundados para establecer que fue víctima de 
una asesinato simulado a cargo de sicarios de la Operación Cóndor.

Cuando salgo de Montevideo, por un azar inexplicable meto en la 
maleta el recorte de “Extra” con los bordes ajados, las fotografías di-
fuminadas y el papel envejecido por el paso inexorable de los años. A 
bordo del buque de vapor “Yapeyú”, en una larga travesía de casi tres se-
manas (Montevideo-Buenos Aires-Santos-Barcelona), releí varias veces 
aquel recorte hasta que los nombres de Jango Goulart, Celso Furtado y 
Helder Câmara resultaron, desde entonces, parte reconocible de mi ju-
ventud. Pero lo que no podía anticipar, en 1973, que pocos años después 
conocería personalmente a Helder Câmara y, en notables ocasiones 
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posteriores, al maestro Celso Furtado en circunstancias que ilustran lo 
que J.A. Schumpeter denominaría “espíritu de época” y que será el ob-
jeto principal de la presente contribución.

En este sentido, el testimonio personal me permite rememorar 
encuentros y personalidades que -pivoteados por la figura y obra in-
mensas de Celso Furtado- jalonan la trayectoria académica y profe-
sional de un joven uruguayo, de ascendencia asturiana, que sale de su 
país en un amargo momento para rehacer sus estudios de Economía en 
la Universidad de Santiago de Compostela (de la que es doctor y pro-
fesor titular desde 1979).

En 1973 inicio una colaboración estable con el diario “La Voz de 
Avilés” (ahora “El Comercio”), en la coordinación del suplemento lite-
rario y con las páginas abiertas para colaboraciones de índole económica 
y de ámbito latinoamericano. El ambiente en la redacción era bohemio 
pero magnífico (Rafa Alcaine, Fernando Poblet, José Javier Fuentes, 
Pepe Galiana, J. M. Urbano, Mario Bango, Javier Cuartas...) En talleres, 
vieja linotipia, Gutemberg resucitado entre tipos de madera para títulos 
y piezas de plomo recalentado para texto en columnas enfiladas... Sala 
de teletipos repicando sobre papel continuo y campanillas a distancia 
para noticias explosivas... . Fobia a la autocensura, café, periodismo vo-
cacional, con oficio y sin carné. Para un grumete como yo, ¡qué mejor 
escuela de periodismo!

Un día, el director Esteban Greciet, conociendo mi predilección por 
los temas de ámbito latinoamericanos, me encarga que acuda a una 
rueda de prensa de un obispo brasileiro en Oviedo. Para el director 
era un asunto de poca relevancia informativa pero desde la secretaría 
(Ceferino de Blas) del arzobispo Tarancón solicitaba la presencia del 
diario avilesino. El clérigo era monseñor Helder Câmara de camino a 
Escandinavia en una de sus frustradas tentativas para alcanzar el premio 
Nobel de la Paz.

Tras la conferencia de prensa mantuve una entrevista con “el arzo-
bispo rojo”, una significativa personalidad de resistencia a la dictadura. 
Recordó que su nombramiento para archidiócesis de Recife-Olinda 
coincide con el golpe militar de 1964. Víctima de varios atentados de los 
paramilitares que asume con resignación. Sucumbe al dolor hasta las 
lágrimas cuando recuerda el secuestro y asesinato, en 1969, de su cola-
borador el padre Pereira Neto: torturado, mutilado, castrado, asesinado 
con una bala en la garganta y tres en la cabeza y, para mayor escarnio 
de familia, amigos y fieles, expuesto públicamente durante horas. Los 
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asesinos integraban el conocido Comando de Caza de Comunistas. “Así 
es lo cotidiano en mi país: la caza impune del hombre por el hombre...”, 
declaró Helder Cmara. Sin embargo, el arzobispo se enfrentó no sólo 
con la dictadura militar sino, también, con el Vaticano hasta el punto 
que, mientras cuidaba a los pobres se le consideraba filántropo, en 
cuanto se preguntaba por qué existía la desigualdad era considerado 
“comunista”. “Pero yo soy un sacerdote prescindible... los grandes nor-
destinos son Juliao y Celso Furtado...”

Al conocer mi tarea como profesor de Economía, la conversación 
pasó a estar centrada por la trayectoria de Furtado. “A mí me han lla-
mado de todo: rojo, comunista, filho do demo...; para unos soy tibio y 
para otros un peligroso revolucionario..., hasta algunos consideran que 
soy ¡un humanista marxista!; hasta el mismo Furtado me adscribe a 
una corriente muy brasileira que denomina isebiana” ¿Qué significa ese 
término, monseñor? “Es un calificativo usado en la jerga profesional y 
burocrática de Brasil que significa disponder de un espíritu de reforma, 
un término que supera al mero posibilismo por su profunda aspiración 
de cambio, en remover estructuras anquilosadas” Pero, ¿por qué ‘ise-
biano’? “Ah, sí... por el espíritu reformista con el que se desarrolló el 
Instituto Superior de Estudios Brasileiros (ISEB), especialmente con el 
gobierno de Kubitschek y con la impronta de Celso Furtado”.

Helder Câmara recordó la realidad del Nordeste durante décadas: 
sequías prolongadas, creciente desertización, éxodo..., otras veces 
inundaciones devastadoras. En su etapa sacerdotal en Rio, el prelado 
ya había teorizado sobre la situación de “colonialismo interno” en el 
cinturón de favelas de la ciudad con mucha antelación a la obra de 
González Casanova. En el Nordeste, se reafirma en el diagnóstico y 
propone la organización de un encuentro de alto nivel para trans-
formar el ‘Plan Esperanza’ de ayuda inmediata en un plan estratégico 
de desarrollo integral elaborado y supervisado por la Superintendencia 
del Desarrollo del Nordeste (Sudene). “El Nordeste necresitaba un 
plan que no fuera diseñado por tecnócratas porque requería el cál-
culo de los altos costes sociales del atraso; en caso contrario, lo mejor 
sería pedir a los norteamericanos un programita de Alianza para el 
Progreso que por cada dólar de ayuda te cuesta diez dólares de deuda 
y un muerto”

¿Quién mejor que Celso Furtado para encabezar el proyecto?, se 
pregunta. Helder Câmara conocía desde años atrás la labor de Furtado 
al frente de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y como 
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el cerebro económico del equipo de J. Kubitschek. El mismo Furtado 
había sido el motor del enlace BNDES-CEPAL y el artífice, en 1959, de 
la creación de Sudene. Helder Cámara apreció que las políticas desarro-
llistas habían impulsado el crecimiento económico de Brasil hasta tasas 
próximas al 8 por ciento al final de la etapa JK. Sin embargo, dicho creci-
miento era patológico (volatilidad del dinamismo exportador, vulnera-
bilidad inflacionaria y financiera) y asimétrico territorialmente. Un plan 
estratégico liderado por Furtado que hubiera asimilado las debilidades 
del desarrollismo precedente podría, en opinión de Helder Câmara, 
plantearse el desafío estructural de rescatar el Nordeste de la postración 
secular. A pesar de los anémicos resultados del primer plan de Sudene 
y los preparativos del segundo, las expectativas quedaron arrasadas po 
el golpe militar de 1964.

Recuerdo que el prelado comentó las aleccionadoras parábolas in-
corporadas en la películas “Dios y el diablo en la tierra del sol” y “Dragón 
de la maldad contra el Santo Guerrero”, de Glauber Rocha. “Usted es un 
joven profesor universitario pero tenga presente que el gestor de po-
líticas públicas, por muy preparado y bien intencionado que sea, está 
como Antonio das Mortes en continua lucha interna, en medio de la 
realidad del sertón, los espantos del pasado, el peso del poder, la ame-
naza de los cangaceiros y la rebelión de los oprimidos”.

Cuando nos despedimos, Helder Câmara me pasó su dirección en 
Recife (Rua Giriquiti) con la promesa de visitar el “paseo del paraíso” en 
Olinda (Catedral, Capela Dourada y, para celebrarlo, bar O Céu). La úl-
tima vez que hablamos fue en Santiago de Compostela, en el verano de 
1989, cuando encabezó la delegación brasileira en el Encuentro Mundial 
de la Juventud presidido por Juan Pablo II. Su baja estatura física irra-
diaba, en cambio, un gran carisma personal. Vestido con una sotana de 
verano, color café claro, transitaba por las calles ajeno a las multitudes. 
Tras acompañar a Juan Pablo II en el último tramo del Camino Xacobeo 
hasta la catedral, Helder Cámara se dirigió al numeroso público brasi-
leiro desde un estrado en un céntrico parque público compostelano, 
donde se había preparado una gigantesca feixoada popular.

Por su lado, Celso Furtado mantuvo públicamente su respeto por 
Helder Câmara hasta el final de su trayectoria. En uno de sus últimos 
artículos (“Confrontaciones ideológicas en Brasil”, Folha de Sao Paulo, 
11.Dez.2002), Furtado alaba la posición activa de Helder en la promo-
ción desde el Nordeste de un cambio ante los problemas del mundo 
rural y sus pobladores.
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3. Celso Furtado en la Granda (Aviles, 1981)

“La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”
Francis Bacon 

Conocí personalmente a Celso Furtado en Avilés (Asturias) en agosto 
de 1981. Para entender cabalmente el impacto de la visita de Furtado es 
preciso describir las circunstancias organizativas del encuentro.

Las relaciones entre España y CEPAL se congelaron a partir de 1973, 
debido al golpe militar en Chile y, tras la muerte de Franco, con el 
inicio de la transición española hacia la democracia. El secuestro y ase-
sinato de Carmelo Soria, diplomatico destinado en CEPAL, en julio de 
1976, por parte de la DINA, incrementó la serie de obstáculos que per-
mitieran un fluído intercambio entre funcionarios y, especialmente, 
de estudiosos de la economía latinoamericana que contaban con se-
rias dificultades para acceder a investigaciones y banco de datos sobre 
la región. En este sentido, el uruguayo Enrique V. Iglesias, secretario 
ejecutivo de la CEPAL desde 1972, organizó un “desembarco” institu-
cional en España que se realizó a lo largo de los veranos de 1979, 1981 
y 1982.

Para la colectividad asturiana en Uruguay, Iglesias es el máximo re-
ferente de una emigración laboriosa. A pesar de celebrarse en 1967, re-
cuerdo nítidamenrte la comida homenaje que se le brinda a Iglesias 
en el Centro Asturiano de Montevideo, en su sede de la calle Suárez. 
Contando 37 años, el brillante contador Iglesias alcanzó la presidencia 
del Banco Central de Uruguay, uno de los primeros peldaños en una 
dilatada carrera política e insitucional. En cambio, la colectividad as-
turiana se lamentaba que “Enriquito” (emigrado desde Arancedo, 
Asturias) nunca alcanzaría la Presidencia del Uruguay porque, según 
mandato constitucional, quien naciera fuera del país no podía optar a la 
Presidencia. Por tanto, CEPAL constituía una plataforma institucional 
como trampolín hacia otros destinos de relevancia mundial.

En las universidades españolas, las posiciones críticas (o, cuando 
menos, heterodoxas) en Economía se mantenían cercadas por una vi-
sión convencional, de raíz neoclásica, que se reproducía de forma acrí-
tica a través de manuales ortodoxos más cercanos a las matemáticas 
que a las ciencias sociales. Sin embargo, algunos jóvenes profesores uni-
versitarios desafiaron los programas oficiales con la incorporación de 
corrientes de pensamiento crítico como un arma más de lucha contra la 
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dictadura franquista y, posteriormente, frente al retorno del neolibera-
lismo monetarista más genuino. En este sentido, la CEPAL se percibía 
como un verdadero “tanque” de pensamiento y de política económica de 
ámbito latinomaericano pero con lecciones incuestionables, sin duda, 
para la periferia europea. Además, en el caso español, las consultas elec-
torales anticipaban una trayectoria ascendente del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) que alcanzaría el gobierno en octubre de 1982.

Para el desembarco institucional de CEPAL, Enrique V. Iglesias apro-
vechó la creación de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos por 
Juan Velarde Fuertes, conspicuo catedrtático español que forjó su ca-
rrera académica en el franquismo; además, contaba con influencia polí-
tica en el régimen y un nada desdeñable control de oposiones a cátedra 
en la universidad española. La Escuela organizó cursos de verano en La 
Granda, un peculiar edificio situado en el centro de unas de las princi-
pales siderurgias españolas, ENSIDESA, blindado por chimeneas, altos 
hornos, vias de ferrocarril... La situación protegida de La Granda sirvió 
como hospedaje de Franco y su séquito en las jornadas de pesca en los 
ríos asturianos. Este fue, paradójicamente, el escenasrio de neto sabor 
corporativo de la dictadura franquista en que se celebró el foro.

Alrededor de la larga y maciza mesa de madera del comedor se 
sentaron los integrantes del curso sobre “Estructuralismo latinoame-
ricano”: Enrique V. Iglesias, A. Pinto, O. Sunkel, E. Faletto... y otros 
participantes de relevancia (D. Seers, E. Fuenzalida, A. Bonilla...). Dos 
años después, en el verano de 1982, Aníbal Pinto, con su inmensa hu-
manidad, volvío dirigiendo un curso sobre “Crisis y vigencia de la pla-
nificación”, contando con la intervención de Nuñez del Prado (ILPES) 
y de Costa Filho.

Dado el éxito del curso de 1979, en agosto de 1981 llegó la plana 
mayor de la CEPAL, acompañados de otros especialistas regionales: E. 
V. Iglesias, R. Prebisch, Celso Furtado, F.H. Cardoso, R. Villarreal... El 
título del foro prometía debates apasionantes durante varias jornadas: 
“El retorno de la ortodoxia”. El periódico me envió para escribir algnos 
artículos específicos para complemetar las crónicas habituales del co-
rresponsal en Gozón (Asturias), Quin de Miranda.

Celso Furtado destacó de una forma impresionante. En todos mis 
años de asistencia o participación en eventos de este tipo jamás conocí 
a una personalidad similar. Sobrio, riguroso, afable con los interlocu-
tores más jovenes, contundente con los más soberbios. Su físico enjuto, 
quijotesco, al servicio de la expresión justa para el argumento. Furtado, 
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modesto, se disculpa por su “portuñol” para seguir hablando en un es-
pañol casi perfecto con algún acento chileno; algunas referencias en 
francés (exquisito).

Raúl Prébisch ejerció como decano. Su intervención era la de una 
persona que, a sus 80 años, podía hacer balance de una trayectoria 
fructífera, científica e institucionalmente. Pero sorprendió al auditorio 
repartiendo un capítulo ciclostilado con papel reciclado (tan típico de 
las primeras publicaciones de CEPAL) de su última gran obra aún en 
prensa, “Capitalismo periférico. Crisis y transformación”. ¿Qué lección 
de madurez! Con una envidiable lucidez intelectual, Prébisch revisa su 
propio pensamiento y lo enriquece con autocríticas o confirmaciones 
de postulados y desarrollos teóricos sobre los que cualquier autor con-
sagrado no correría riesgos.

Las intervenciones de Celso Furtado correspondieron al caso de 
Brasil que, en ese momento, estaba presidido por el gral. Figueiredo, 
antiguo jefe de los servicios secretos del gral. Geisel, su predecesor en 
la Presidencia. A juicio de Furtado, al contrario del resto de Cono Sur 
latinoamericano, en Brasil no se practica una política monetarista, en 
sentido estricto. No obstante, la orientación de la industria interna y el 
proceso de endeudamiento externo generan las mismas condiciones y 
anomalías que las economías de Chile, Argentina o Uruguay. La inter-
nacionalización del circuito financiero en Brasil, según Furtado, lleva 
inevitablemente a la ortoxia neoliberal de la política económica, im-
pidiendo el control nacional de la economía brasileira. En conclusión, 
Celso Furtado expone que la ortodoxia monetarista no se impone en 
Brasil por la influencia determinante de los “Chicago Boys”; en cambio, 
es la propia política económica periférica la que internacionaliza los 
tipos de interés y genera la misma situación de vulnerabilidad.

Tras la brillante exposición del ponente siguieron varias preguntas 
del foro que Furtado respondió con cordialidad. Me gustaría destacar 
otra vez el interés y la amabilidad cuando respondía a alumnos y jó-
venes profesores. Consciente de su influjo magistral, no abusaba de 
los alardes retóricos. Pero sucedió algo que no fue inesperado para 
quienes conocíamos el estilo de algunos catedráticos de economía es-
pañoles asistentes. El profesor Santiago Roldan, del grupo velardiano, 
connotado social-demócrata y en la órbita del posibilismo político-eco-
nómico, cuestiona parte de las conclusiones de Furtado. Para Roldan 
la ortodoxia neoliberal-monetarista puede ser domesticada con cam-
bios instrumentales: la política económica dispone de instrumentos 
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disuasorios y compensadores que permitan el control macroeconómico 
sin necresidad dr cambios estructurales.

Celso Furtado tomó unas notas de la intervención del interlocutor 
pero la respuesta se la dirigió sutilmente a F. H. Cardoso, que perma-
necía pensativo en su silla. ¿Estaría anticipando mentalmente las di-
rectrices del futuro Plan Real? Para Furtado, el tema principal no es, 
en modo alguno, la eficacia de los instrumentos ni tan siquiera si el 
problema es el gigantismo burocratizado de la economía. La cuestión 
principal son las prioridades, el orden de prioridades de la política eco-
nómica. El problema instrumental puede objetivarse técnicamente en 
una selección de medios según su impacto político-económico. Pero, 
¿debe el policy-maker formular esta selección instrumental al margen 
del contexto socioeconómico? Si implicamos el contexto, ¿cómo vamos 
a ser capaces de no considerar los juicios de valor? Y si consideramos 
los juicios de valor, ¿no presuponen la existencia y aceptación de prin-
cipios? Y los principios ¿deben o no mutar según la coyuntura, el juego 
de intereses o las condiciones del poder?

Al final, el auditorio guardó un respetuoso (y atronador) silencio roto 
por R. Présbich para repetir las palabras de agradecimiento a Furtado 
en la nota introductoria de Crisis y Transformación: “Bien sabemos lo 
que significa su gran tarea intelectual: nadie ha penetrado con más pro-
fundidad en la interpretación del desarrollo. Siempre original e incisivo 
ha dado su gran prestigio a su cátedra en la Soborna. ¡Tiene el exilio 
político sus giros inesperados!”

4. Celso Furtado: el vértigo de la teoria

“Nuestra pasión es rozar el borde vetiginoso de la realidad”
G. Greene

Celso Furtado, por su parte, no ocultó su estima por Prébisch. En las 
ocasiones en que tuve el privilegio en escuchar en directo a Furtado, 
siempre hizo referencias de respeto hacia “don Raúl”. A lo largo de los 
tres volúmenes de su Obra Autobiográfica (1997), Furtado nombra a 
Prébisch en 79 ocasiones, siendo el autor más citado de la obra, seguido 
del mexicano Juan Noyola (17 veces), amigo personal de Celso y muerto 
prematuramente en un accidente de avión. En este sentido, los elogios 
hacia la obra de Présbich constituyeron, para Furtado, un acto de justicia 
intelectual de la que fui testigo personalmente durante una estancia en 
la sede de Santiago de Chile de la CEPAL, de agosto a noviembre de 2001, 
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cuando asistí a la conferencia “Las raíces de la globalización” con la que 
Celso Furtado inaguraba la Cátedra Raúl Prébisch. La conferencia trans-
currió con la brillantez habitual aunque en el cruce de saludos, al final, a 
Furtado ya se le notaba cansado aunque sin perder su amabilidad.

Para inagurar la cátedra no existía nadie más adecuado, y sobre todo 
en la sede principal de CEPAL, ya que el binomio Prébisch/Furtado 
constituyó un activo motor de combustión del pensamiento económico 
latinoamericano que dinamizó el pensamiento y la acción político-eco-
nómica en la región a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. 
Sin embargo, la formación de esa corriente de pensamiento no estuvo 
exenta de disputas, incluso cercanas al fraticidio intelectual.

En efecto, el debate sobre el (sub)desarrollo en América Latina 
convocó a los científicos sociales en una esgrima de calificaciones tan 
agitadas como la evolución de la realidad económica, social y política 
de América Latina. La aproximación de Furtado a la teoría del desa-
rrollo, al igual que Prebisch o Pinto, fue considerada “neodesarrollista” 
(Estay); “exogenista” (Gilbert); “dualista” (Laclau)... Los calificativos, 
en realidad, eran caras del complejo poliedro de la obra furtadiana. El 
análisis de las dicotomías entre sociedad arcaica (tradicional, agraria, 
estancada...) y sociedad moderna (dinámica, industrial, progresiva...), 
tanto en el plano histórico como estructural, generaba una dialéctica 
que puede resolverse mediante soluciones simplificadas como es el caso 
de las teorías convencionales del desarrollo por etapas (Rostow) o del 
trasvase de mano de obra (Lewis); o propuestas más ricas en matices 
históricos como las de Furtado que, como mantuve en otro texto, su-
peró los límites de la analítica desarrollista con la revalorización heu-
rística del “enfoque cultural” que aporta, a mi juicio, una redimensión 
paradigmática de toda la obra furtadiana.

No sorprende que, desde esta perspectiva, las marcas “dualista”, 
“exogenista”, “desarrollista”..., sean abandonadas pronto hasta el punto 
que el tiempo histórico no ha detraído razón a su obra. Ya F. de Oliveira 
-en entrevista concedida a Rideti y Mendes-, se refiere al joven Furtado 
como economista moderno, no tecnocrártico, un intelectual de tipo 
calvisnista, firme en su principios (fenómeno raro en Brasil), como lo 
definió Gilberto Freyre, que consiguió actuar en el gobierno rodeado 
de coroneles con mentalidad colonial. El mismo Oliveira señala que el 
abuso de la “etiqueta” dualista para caracterizar las teorías de Furtado 
de una forma peyorativa se debió al trato injusto generado desde el 
Centro Brasileiro de Pesquisas e Planejamento (CEBRAP).
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En este baile de adscripciones, pudiera parecer paradójico que Furtado 
fuera posicionado en la corriente marxista de las ciencias asociales en 
América Latina. En mi opinión, esta adscripción no es tan descabellada 
como algunos críticos pudieran denunciar. En un sentido filosófico y 
epistemológico, tengo la convicción despues de leer con detenimiento la 
obra de Furtado y, también, de seguir exposiciones orales en la privile-
giada ocasiones en que coincidimos que Furtado fue un científico social 
con un aparato metodológico y analítico propio del marxismo (o, mejor, 
de la crítica de la economía política convencional). Incluso diría más: 
Celso Furtado, políticamente, fue un marxista malgré lui. En palabras 
de L.W. Vita de un año tan temprano como 1967 (Celso tenía 47 años), 
Furtado tiene el alma de científicio social en el centro-izquierda del mar-
xismo brasileiro, al lado de J.A. Haddad y de O. Ianni. Este trío no milita 
ni en el desarrollismo ortodoxo ni en la columna troskista: simplemente, 
pertenecen a la inteligencia del “marxismo inquisitivo y perplejo”.

Al respecto, debo recordar los lúcidos términos de la conversación 
que mantuve con Wilson Cano en la mesa de trabajo de Instituto de 
Economía de la UNICAMP, en agosto de 2003. Había conocido a Wilson 
en una maestría de la CEPAL, “Problemas de desarrollo en América 
Latina”, en el segundo semestre de 1984 y celebrado entre Madrid y 
Santiago de Chile. Este curso constituyó una oportunidad inolvidable 
por las cenas y tertulias con una parte de la élite latinoamericana de las 
ciencias sociales (W. Cano, A. Gurrieri, Luiz C. Marinho...).

Desearía recordar, en este momento, la alta figura de Samuel 
Lichtensztejn, una personalidad muy similar a la del maestro Furtado 
y conectada con mi trayectoria personal. Cuando tuve que irme de 
Uruguay, en 1973, Luichtensztejn era Rector de la Universidad de la 
República sitiada por las fuerzas del orden tras la caída de Líber Arce. 
Refugiado en México durante la dicatura militar, Samuel profesó en 
varias universidades mexicanas y en el CIDE, publicando varias obras 
sobre teoría de la política económica, la misma disciplina de la que yo era 
profesor universitario en España. Recuperada la democracia uruguaya, 
Lichtensztejn volvió al rectorado de la Universidad de la República y 
ocupó el cargo de Ministro de Educación y Cultura con el gobierno de 
Sanguinetti. Fallecido en el 2018, Samuel, sin tener la obra intelectual 
ingente de Furtado, siempre me recordó (por su honestidad intelectual, 
su sobriedad y afabilidad con los más débiles) al maestro.

Volvamos con Wilson Cano. Su conocimiento de la política eco-
nómica de Brasil y de América Latina es impresionanrte. Después de 
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invitarme a almorzar en el comerdor universitario (incluído un inolvi-
dable batido helado de mango) me dedicó personalmente “Soberanía 
e política econômica na América Latina”, balance definitivo sobre las 
consecuencias de las políticas de ajuste neoliberal en la región. Durante 
nuestra convrsación Wilson me señaló que la obra de Celso Furtado 
tenía un peso específico crucial en el programa sobre “Estrtatégias de 
Desarrollo” que impartía el Instituto que Wilson Cano dirigía en el 
Instituto.

Los “dependentistas” que se centraron críticamente en el dualismo 
y desarrollismo cepalino reconsideraron sus posiciones a lo largo del 
tiempo. En la medida que la madurez del enfoque de la dependencia 
se alcanza, el “parricidio intelectual” sobre las visiones cepalinas perdió 
impacto hasta que el propio A. Gunder Frank me reconoció, en la 
Universidad de Santiago en julio de 2004, que el “núcleo duro” del en-
foque de la dependencia había abusado de la crítica desproporcionada 
como una fórmula de avance en la interpretación del (sub)desarrollo 
en América Latina ante la influencia institucional cepalina (Prébisch, 
Furtado, Pinto, Sunkel) y la diversidad ideológica y analítica de los 
autores implicados (Cardoso, Faletto, Marini, Theotonio dos Santos, 
Stavenhagen...)

El mismo Gunder Frank escribió un sentido artículo para el home-
naje a Furtado compilado por Theotonio dos Santos con un título su-
ficientemente expresivo: “La dependencia de Celso Furtado”, en el que 
subraya la ascendencia de Furtado sobre toda la escuela. Gunder Frank, 
haciendo gala de su honrestidad intrelectual, pidió públicamente dis-
culpas a Celso Furtado por cambiar, sin su permiso, el título de un tra-
bajo del autor.

Albert Hirschman es una referencia inexcuable de admiración hacia 
la obra de Furtado. Como tuve oportunidad en relatar en otro texto, 
es posible que Hirshman y Furtado se encontraran en Italia en la II 
GM, cuando Furtado estuvo destinado en la Fuerzas Expedicionarias 
brasileiras. Incluso la coincidencia pudo haber sido Monte Castelo, en 
Nápoles o en la Toscana. Hirschman, amigo personal de Pietro Nenni, 
tenía círculos de amigos intelectuales en Italia, muchos de ellos por co-
nocimiento de Eugenio Colorni, casado con una hermana de Hirschman, 
que culminó su doctorado en Economía en Trieste. Albert se interesó en 
aquella época por la metodología económica tras conocer a Geymonat. 
Cuando Hirschman se traslada a América queda impensionado por las 
primeras obras de Furtado sobre estudios del desarrollo. Cuando publica 
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Journeys Toward Progress, en 1963, dedica el libro a Celso Furtado y al 
político colombiano Carlos Lleras Restrepo. Hirschman consideraba 
a Lleras el político reformista que, en Colombia, podía representar el 
papel de Juscelino Kubitschek destinado a aplicar las políticas refor-
mista representadas por Celso Furtado. En este sentido, Hirschman ex-
presó el favorable impacto que produjo la creación de la Sudene como 
parte de la obra institucional de Furtado.

5. Furtado: talento y compromiso

“El talento es un inquilino en la casa del genio”
A. O’ Malley

En 2004, existía un amplísimo consenso académico y profesional 
para revalorizar la figura y obra de Celso Furtado. El economista fue no 
sólo un pionero de las teorías del desarrollo en un tiempo histórico en el 
que los estudios sobre desarrollo/crecimiento (incluso en el seno de la 
propia CEPAL) estaban al servicio de la industrialización de las econo-
mías latinoamericanas a través de la sustitución de importaciones, sino 
también incorporar nuevdos enfoques para enriquecer las respuestas 
requeridas por la realidad socioeconómica. En efecto, la estrategia de-
sarrollista contaba con prioridades de las políticas públicas al mismo 
tiempo que el Estado promotor asumía la dirección técnica preferente 
respecto al conjunto de factores extraeconómicos.Sin embargo, Celso 
Furtado constató con lucidez crítica que estas variables, especialmente 
las de rango cultural, no constituían una rémora analítica sino, al con-
trario, redimensionaban el objeto de estudio con nuevas perspectivas 
en la “dialéctica del desarrollo”.

Sin duda, la intersección de los planos epistemológico y metodológico 
con la teoría crítica del desarrollo es de una gran densidad intelectual 
pero Celso Furtado lo resolvió con maestría, incorporando al análisis su 
amplio y rico background académico (marxismo, institucionalismo, es-
tructuralismo...). Desde la economía crítica, Furtado no sólo aporto res-
puestas sino que, además, las articuó con nuevas interrogantes acordes 
con la evolución de las formaciones socioeconómicas más proximas a su 
experiencia y del proceso de globalización mundial que muta sus pará-
mentros de funcionamiento sistémico -con frecuencia, de forma brusca 
e inesperada.

En conclusión, en 2004, Furtado presentaba una trayectoria curri-
cular, científica, académica, institucional de imposible parangón en un 
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economista (o, mejor, en un científico social ‘renacentista’) reflexivo y 
lúcido a sus (entonces) ochenta y pico de años. Además, a su propio 
bagaje acumulado en una dilatada trayectoria intelectual, se añadía que 
Furtado era el máximo representante actual, sin discusión posible, del 
dinamismo e influencia de lo que podríamos denominar “historia del 
pensamiento económico latinoamericano”. Era ya el momento del reco-
nocimiento convencional del Premio Nobel de Economía.

En este sentido, los profesores mexicanos Arturo Guillén y Gregorio 
Vidal nos convocaron a los integrantes de la Red Eurolatinoamericana 
de Estudios sobre Desarrollo (actualmente conocida como Red Celso 
Furtado) para celebrar el III Congreso Internacional sobre Desarrollo 
Económico, en respuesta a la invitación cursada por uno de los más 
reconocidos miembros de la Red, el prof. Theotonio dos Santos. Aparte 
de los tópicos congresuales habituales en una reunión de economía crí-
tica, las sesiones de 2-4 mayo de 2004 se dispusieron como un gran 
homenaje de colegas y discípulos a Celso Furtado, como plataforma de 
la candidatura de Celso Furtado al Premio Nobel de Economía 2004.

La cuestión no era irrelevante. Desde el primer galardonado, en 1969, 
hasta 2003, solamente recibieron tal distinción economistas científica-
mente convecionales, ortodoxos, apologetas o, al menos, conservadores 
respecto al status quo sociopolítico vigente y, por cierto, ninguna mujer 
economista en tan abigarrado y anglosajón listado. Desde diversas pla-
taformas académicas, políticas e institucionales se consideraba que la 
corriente de pensamiento de economía política crítica (que surge de los 
clásicos al igual que la corriente liberal-neoliberal) requería un recono-
cimiento en la historia del pensamiento. Quienes defendían la candi-
datura de Furtado eran los mismos (especialmente los más veteranos) 
que postuban desde la década de los 80 del siglo pasado a economistas 
críticos pero la Academia hizo gala de su fobia hacia la teoría econó-
mica heterodoxa y no vió suficientes méritos en la candidatura de Celso 
Furtado.

El testamento intelectual de Furtado, fallecido en 2004, lo ofreció 
personalmente en dicho congreso, departiendo afablemente con co-
legas y discípulos en una “despedida” anunciada. Y, también, en la 
larga entrevista concedida a José Mariani, director del documental-ci-
nebiografía “O longo amanhecer” (2004). Con la participación de las 
planas mayores de los científicos sociales de Brasil y América Latina, 
el documental ilustra un intenso relato de cinco décadas de historia 
económica, social y política del “gigante brasileiro” en el contexto de 
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latinoamericano y en el actual proceso de globalización, a través de las 
diferentes etapas profesionales y políticas de Furtado.

Quienes tuvieron la fortuna de participar en dicho congreso com-
prendieron que se estaba cerrando una larga y fecunda etapa para el 
conocimiento político-económico de América iniciada en la segunda 
postguerra mundial del siglo pasado. Para quienes no asistieron, el con-
tenido argumental, la honradez intelectual y el grado de compromiso 
de generaciones de científicos sociales brasileiros y latinoamericanos... 
hacen del documental un material imprescindible para cualquier per-
sona interesada en los temas abordados.

En dicho documental, Furtado reconoce que de las aportaciones 
más importantes y, quizás menos desarrollada por él mismo, fuera el 
“enfoque cultural” como “enmienda a la totalidad” de la ideología del 
desarrollismo y del retorno atávico del neoliberalismo en las teorías del 
crecimiento. Esa dimensión, al mismo tiempo, supone un programa de 
regeneración socioeconómica y de vertebración política que asumió, 
en parte, el presidente Lula da Silva. El Plan “Fame 0”, la atención al 
MST... y, posteriormente, el acceso generalizado a la educación, a la for-
mación profesional y científico-técnica... generan las condiciones de la 
economía creativa sobre valores antropológicos de la cultura propia en 
procesos de desarrollo endógeno que construyen democracias partici-
pativas. No obstante, Furtado era consciente que, en Brasil al igual que 
toda América Latina desde la época colonial, la corrupción degeneró en 
una metástasis en el cuerpo social difícilmente extirpable.

En el texto seminal “Economía de la cultura”, Furtado ya trató la 
cuestión tan importante como relativamente poco elaborado en Brasil, 
a pesar de objeto de reflexión de importantes economistas norteame-
ricanos y europeos desde los años 1960. En este sentido, es importante 
destacar que su texto es una de las iniciativas pioneras en el abordaje 
del proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
culturales en el país. Los vínculos existentes entre desarrollo económico 
y social, y política cultural revelan claramente que Furtado concebía la 
cultura como foco de políticas auspiciadas por la idea de la creatividad 
al servicio de la sociedad. El pensamiento de Furtado se revela con cla-
ridad al afirmar que lo que llamamos la política cultural no es sino un 
desdoblamiento y una profundización de la política social. Demuestra 
aquí la preocupación por articular las políticas económica (cuya tónica 
es la acumulación), social (cuyo foco es la inserción y la lucha contra la 
exclusión y la marginalidad) y cultural (cuya esencial es la creatividad y 
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la consiguiente transformación), está estableciendo los eslabones entre 
los medios y los fines del proceso de desarrollo. Desde entonces, los 
términos ‘economía cultural’, ‘creatividad e innovación’. etc., se convir-
tieron en categorías analíticas que engendraron un autéentico subgé-
nero en la literatura económica con una especial vitalidad en los aportes 
brasileiros al pensamiento económico latinoamericano. Celso Furtado 
constituyó, sin duda, el motor intelectual más relevante en esta línea de 
investigación.

El proyecto de Furtado, al privilegiar las articulaciones políticas e 
institucionales, defiende la prescripción y gestión de políticas públicas 
en una acción integral del Estado que lejos de sustituir a la sociedad se 
aplica en crear las condiciones que propicien la plenitud de las inicia-
tivas surgidas de esa sociedad, concentrando esfuerzos en la preserva-
ción del patrimonio y la memoria como bienes culturales, estimulando 
la creatividad y la defensa de la identidad cultural así como la democra-
tización del acceso a los valores culturales mencionados. Tras la larga 
etapa de intervencionismo de los gobiernos militares en Brasil, Furtado 
asume la cartera ministerial de cultura en el gobierno de transición 
de Sarney, contando con medios limitados pero consciente de que su 
gestión iniciaría un sendero de “marca antropológica” que desarrollará 
posteriormente Gilberto Gil, entre otros.

¡Ah, por cierto, los galardonados con el Premio Nobel de Economía 
de 2004, fueron F. Kydland y E. Prescott, ambos docentes en universi-
dades norteamericanas! Los motivos de la Academia para la concesión 
de la distinción se basaron en “los importantes estudios de los galardo-
nados sobre la economía dinámica y su contribución al conocimiento 
de las fluctuciones de los ciclos empresariales” Este reconocimiento, no 
lo olviden, se hace en 2004... ¡tres años antes de la detonación de una 
crisis financiera y productiva considerada sistémica por parte de los 
centros neurálgicos de la economía mundial!

F. E. Kyndland, premio Nobel de Economía del año 2004, impartió 
en 2018 una conferencia en la Universidad de Santiago de Compostela, 
en la que profeso como profesor de Economía Política. El laureado eco-
nomista de origen noruego declaró que el freno de la productividad es 
la principal causa del actual riesgo de pobreza de una parte significativa 
de la fuerza de trabajo en el mundo. Kyndland puso como ejemplo a las 
economías argentina , en la que el empobrecimiento de los trabajadores 
se debió a «decisiones estúpidas» de política económica a corto plazo 
que se adoptaron en el pasado y que degeneraron en caídas de empleo 
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y salarios. Respecto a Argentina, Kyndland responsabilizó la inesta-
bilidad económica a las decisiones de política monetaria aplicadas en 
Argentina durante el corralito financiero, fenómeno crítico en primer 
plano en el 2004, ¡año en que se le concede el prestigioso galardón!. 
Respecto a Brasil, la respuesta se redujo a una mixtura argumental de-
magógica basada en el intervencionismo de los gobiernos presididos 
por Lula y la corrupción del estado burocrático brasileiro. Preguntado 
por la figura y obra de Celso Furtado, se encogió de hombros. Para cu-
brir el mutismo del eximio economista tuve la oportunidad de relatarle 
una anécdota que, si bien pudiera situarse en Brasil, lo cierto es que 
sucedió en Argentina.

La anécdota (que ya ha mutado en categoría) fue protagonizada por 
Roberto Lavagna, reconfirmado ministro de Economía del primer man-
dato de Kirchner que, ante el callejón sin salida de la crisis financiera, 
viajó urgentemente a Washington para entrevistarse con el secretario 
del Tesoro estadounidense, Paul O’Neill, y con la segunda autoridad 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger. En la cartera 
del ministro argentino solamente se encontraban peticiones de rene-
gociación de deuda y créditos adicionales para dotar de liquidez a una 
economía en retroceso hacia el trueque medieval. Aparte de estas pe-
ticiones, Lavagna llevaba entre sus lecturas un artículo de Kyndland-
Zarazaga, Argentina’s Lost Decade.

Furtado hubiese sonreído ante la mueca de sorpresa del Nobel cuando 
confirmó que el viaje había sido inútil. El secretario O’Neill advirtió al 
ministro Lavagna de que Argentina estaba en el punto de mira de im-
portantes fondos de inversión internacionales que facilitarían nueva li-
quidez. Los fondos buitre habían olfateado la descomposición de una 
economía exhausta. Y tras la visita al FMI, la subdirectora Krueger le 
hace a Lavagna dos regalos en forma de parábola: un archivador vacío 
(para guardar definitivamente artículos académicos de política mone-
taria) y un pequeño cofre metálico para ingresar la facturación de los 
restos del sector público aún no privatizados en la etapa menemista. El 
primer regalo, constituía una curiosa invitación a que el Banco Central 
Argentino cediera la autonomía de gestión monetaria y financiera; el 
segundo, a recordar que la prioridad de la política económica argentina 
era satisfacer puntualmente sus compromisos internacionales antes que 
cualquier demanda social interna. Si el gobierno argentino adoptara 
iniciativas diferentes, seguro que se podrían considerar «decisiones es-
túpidas». Furtado, al contrario, defendería la autonomía incondicional 
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del Banco Central ante las injerencias gubernamentales, como sucedió 
con su respaldo a Carlos Lessa.

El mismo año 2004, la Academia sueca no sólo galardonó a Kyndland 
y Prescott sino que, además, rechazó el reconocimiento a corrientes 
críticas y alternativas a la tradicional ortodoxia, como representaba la 
candidatura de Celso Furtado. Otra injusticia institucional a sumar a la 
larga lista de candidatos de indiscutible solvencia que ya forman parte 
de la historia del pensamiento económico: Kalecki, Sraffa, Prebisch, 
Galbraith, Sweezy, Hirschman... Incluso, es difícilmente comprensible 
que, en 1969, primer año de concesión de este galardón, no fuera conce-
dido -aunque fuera simultáneamente con Frisch y Tinbergen- a la gran 
economista Joan Robinson.

6. A modo de epilogo

“No es fácil encontrar buenos amigos pero es muy difícil olvidarlos”
Proverbio chino

La última vez que tuve la oportunidad de encontrarme con 
Theotonio dos Santos fue en Compostela, en mayo de 2010. Lo invité 
personalmente para asistir a la reunión de la Red de Economía Mundial. 
Constituyeron unos días inolvidables de debates y comidas en las que 
recordamos a los viejos maestros y colegas. Sin duda, Cueva, Marini, 
Furtado, Gunder Frank... estaban nombrados en nuestros brindis en 
honor de los ausentes. Desgraciadamente la nómina de los maestros y 
colegas inexorablemente se amplía (Laclau, Bambirra, Hirschman...y el 
mismo Theotonio que tanto añoramos en Compostela).

En aquellos años, me encargaba de la dirección de la Cátedra 
Mercosur de la USC. Theotonio me comentó que si en el gobierno 
Sarney se consiguió dar los primeros pasos para el proceso de integra-
ción de Mercosur se debió, en buena medida, a Celso Furtado que pudo 
materializar una antigua aspiración -desde la época de Goulart- de un 
compromiso regional que permitiera superar uno de las encrucijadas de 
“balkanización” de América Latina: la doctrina geoestratégica de con-
frontación histórica entre Brasil y Argentina.

Theotonio dos Santos, tras un importante esfuerzo de compilación y 
editorial, me envió “Desenvolvimento e civilizacao: homenagem a Celso 
Furtado”, en 2016. Estoy seguro que Theotonio me permitiría usar sus 
palabras para culminar el presente texto dedicado a Celso Furtado en el 
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centenario de su nacimiento porque, en mi opinión, es imposible me-
jorar el agradecimiento y la admiración a quien, como Celso Furtado, 
consideramos -en la teoría social latinoamericana- el artífice del im-
pulso de la razón:

“Celso Furtado fue, seguramente, uno de los más eminentes defen-
sores de los principios éticos que tanto les ha faltado a aquellos que 
terminaron capitulando ante la ofensiva reaccionaria. Mantener una 
postura científica sin concesiones indudablemente era, en esos años, 
una cualidad fundamental. ¡Salve Celso Furtado!” 

Santiago de Compostela, junio 2020
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Carlos Lessa

Certamente ninguém espera que haja, pelo neoliberalismo, 
uma abertura do mercado de trabalho mundial aos nossos 
excedentes de força de trabalho, nem que se faça qual-
quer sugestão, mesmo remota, de que o investimento do 
exterior é que irá dinamizar espontaneamente a perife-
ria. Não é por aí. É pela nação ou não é pela nação. O que 
me angustia é que a nação está sendo desconstruída, e, 
ao mesmo tempo, no plano cultural, a ideia da república 
vai sendo devastada, porque o espaço da mercadoria vai 
atravessando, cada vez mais, os níveis que antes eram 
imaginados como níveis e espaços reservados à república.
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Celso Furtado e a história da periferia mundial

O economista carioca Carlos Lessa (1936 – 2020)1 costumava dizer 
que Celso Furtado foi, para ele, a sua descoberta de Brasil. Filho 

de historiador, orgulhava-se de sua boa formação doméstica em histó-
ria brasileira. Porém, ao ingressar na faculdade de economia na antiga 
Universidade do Brasil (hoje UFRJ), o Brasil “praticamente desapareceu 
de pauta”. Lembra, em uma de suas muitas entrevistas que, acom-
panhado de um grupo de colegas estudantes, procurou um famoso 
economista da época (se recusa a citar o nome) e perguntou-lhe qual 
era o maior problema do Brasil. A resposta veio dura e seca: só existe 
um – a inflação. Não havia, no curso de economia daquela época (final 
dos anos 1950), referências à economia brasileira e nem mesmo a seus 
problemas. Foi aí que, já bem perto de se graduar, encontrou numa 
livraria um livro de capa vermelha com o título de Formação Econômica 
do Brasil, de autoria de Celso Furtado, publicado pela Editora Fundo de 
Cultura, em primeira edição. Não teve dúvidas: comprou. “De repente 
um monte de informações que até então estavam espalhadas começa-
ram a encontrar lugar e a fazer sentido”, relembra. 

O impacto da obra sobre a formação de Lessa, como ele mesmo sina-
liza, foi incomensurável, “um raio de luz” em sua vida (EARP, 2010). Do 
grupo inicial de fundadores da Cepal, Furtado foi aquele que, segundo 
Lessa, deu “o salto de interrogação mais ambicioso depois da interro-
gação inicial”. Ora, se a interrogação inicial era como explicar a periferia 
subdesenvolvida do mundo, Furtado inovou refletindo sobre a dinâmica 
interna de cada país. Se os pioneiros da Cepal levaram a reflexão sobre 
a dialética centro-periferia às últimas consequências, Furtado foi além: 

1 Economista, mestre em Análise Econômica pelo Conselho Nacional de Economia, 
doutorou-se em Ciências Humanas, em 1980, na Unicamp. Trabalhou em diferentes 
instituições: Centro Interamericano de Capacitação em Administração Pública (Cicap/
Venezuela), Universidade do Chile, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação para o 
Desenvolvimento da Administração Pública (Fundap), Unicamp, Conselho Superior 
de Previdência Social (CSPS), Universidade só Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ainda 
serviu como assessor do ex-presidente do PMDB Ulysses Guimarães e dirigiu a área 
social do BNDES, o Finsocial (1985-1989).
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mergulhou o olhar para dentro da experiência histórica brasileira (e de 
países como Argentina, Venezuela e México), absorvendo, na compre-
ensão de Lessa, a história da periferia mundial. Influenciado por essa 
leitura, Lessa foi em direção às ideias da Cepal, que serviram de reforço 
crítico em relação à economia política: a noção de centro e periferia 
como um pilar para o entendimento da situação do Brasil e aceitou a 
industrialização como condição estrutural para a superação da pobreza 
e da miséria (EARP, 2010).

Como professor, função que exerceu por quase toda a vida entre pas-
sagens por cargos públicos, foi eleito em 2002 reitor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Exerceu a presidência do BNDES 
entre 2003 e 2004, durante o governo Lula e acumulou passagens 
por diversas instituições, como: Ministério das Relações Exteriores, 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal/ONU), 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Lessa também foi eco-
nomista do Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (Ilpes/ONU) e consultor da Fundação para o 
Desenvolvimento da Administração Pública de São Paulo. Escreveu di-
versos livros sobre economia, entre eles Introdução à economia: uma 
abordagem estruturalista, sua obra mais conhecida, em parceria com 
Antônio Barros de Castro; O conceito de política econômica: Ciência e/
ou ideologia?; A estratégia de desenvolvimento 1974-1976 - Sonho e fra-
casso; e O Rio de todos os Brasis. Seu último livro foi Enciclopédia da 
brasilidade: Autoestima em verde-amarelo (2005), com textos sobre a 
história do país e suas festas populares. Dentre os temas recorrentes 
em sua produção tecnocientífica destaca-se a análise das políticas eco-
nômicas do Brasil, com especial atenção para o processo de industriali-
zação e desenvolvimento.

O depoimento que reproduzimos a seguir foi apresentado em se-
minário organizado pelo Centro Internacional Celso Furtado, que teve 
como objetivo, de um lado, repensar o desenvolvimento, depois de mais 
de duas décadas de prevalência do ideário neoliberal, que escamoteou 
os problemas estruturais e impediu estratégias e políticas de superação 
do subdesenvolvimento; e, de outro, retomar as ideias do economista 
paraibano para, a partir delas, oferecer uma contribuição intelectual in-
dispensável para que se refaçam diagnósticos e se formulem agendas 
públicas de uma economia política transformadora. Carlos Lessa faleceu 
no dia 5 de maio de 2020. Na homenagem que prestou a Celso Furtado 
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reside também a nossa ao próprio Lessa, por tudo que ele representou 
para a interpretação e transformação do Brasil contemporâneo.

(Os organizadores) 
 

Depoimento

– Estar aqui neste momento tem para mim um significado especial, 
ao olhar os que estão reunidos, ao ver as pessoas cujos caminhos 
tantas vezes se cruzaram com os nossos. E o motivo que nos reúne 
é prestar uma homenagem substantiva a Celso Furtado. Estive pen-
sando em como fazê-lo e confesso que pensei em várias alternativas. 
E vou assumir uma que é, à primeira vista, menos rigorosa, mas tem 
para mim um conteúdo importante. Aprendi com Furtado muitas 
coisas. Em primeiro lugar, seu livro Formação Econômica do Brasil foi 
o andaime pelo qual comecei a pensar o Brasil. Na verdade, creio que 
eu e a minha geração toda, pelo Formação Econômica do Brasil, foi 
levada a pensar o chamado “desenvolvimento enquanto processo his-
tórico” e, ao mesmo tempo, a perceber que o puro discurso teórico, 
isolado da observação da história como grande parteira, era pouco 
fecundo. Nunca pude deixar de lado a minha enorme e imensa admi-
ração, a dívida intelectual que tenho com o Formação Econômica do 
Brasil, livro em que esbarrei já quase terminando o curso de formação 
universitária. Contudo, houve outra dimensão de Furtado também 
extremamente importante na minha trajetória, que foi o conceito de 
subdesenvolvimento. E o conceito de subdesenvolvimento não é um 
conceito que congela, mas mostra como padrões históricos peculia-
res a determinadas organizações do espaço-mundo podem fazer com 
que certos países se modifiquem mas mantenham características 
estruturais intransformadas. 

– Quase que parafraseando Lampedusa, tudo se modifica com muita 
rapidez, porém não sai do lugar. Quero então prestar uma homena-
gem ao mestre Furtado dizendo que, ao observar esse último quarto 
de século brasileiro, as duas lições principais que obtive da convivên-
cia com sua obra, logo no começo de minha trajetória de formação 
intelectual, continuam sendo extremamente importantes, presentes. 
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É inquestionável que, nesses 25 anos, o Brasil teve, na melhor das 
hipóteses, um lento crescimento. Não vou falar de estagnação, por-
que essa é uma palavra que me cria uma série de problemas, já que 
interrompe processos, congela estados. Na verdade, houve lento 
crescimento. Porém, eu queria chamar a atenção para o fato de que 
houve intensas transformações por baixo desse lento crescimento, as 
quais se deram menos no espaço da economia e mais no chamado 
corpo social, político e institucional. Quero mostrar algumas delas e 
os elementos de perplexidade que nos colocam. 

– A primeira é sobre algo que tem hoje aparentemente um peso cada 
vez menor dentro do chamado corpo social brasileiro: o setor agrícola. 
Aí é inquestionável, observando esse último quarto de século, que 
houve um espantoso desenvolvimento da empresa agrícola. O Brasil 
é hoje o quarto produtor mundial de grãos, o que é um desempenho, 
do ponto de vista quantitativo, extremamente expressivo. Essa agri-
cultura, que deu origem a uma empresa extremamente moderna, que 
lança mão de tecnologias muito sofisticadas, convive com outras for-
mas de produção que sugerem a não-transformação. Então, o mesmo 
país que é o quarto produtor de grãos, ainda tem no agro hoje dez 
milhões de brasileiros que estão rigorosamente na linha da miséria, 
com renda familiar igual ou inferior a um quarto de salário mínimo. 
Esses dez milhões correspondem mais ou menos aos brasileiros que 
não estão ligados à rede elétrica. Apesar de todo o esforço feito nes-
ses anos, ainda temos uma percentagem relativamente expressiva de 
população, e certamente muito expressiva no campo, que ainda está 
no século XVIII, submetida ao biorritmo das galinhas no seu ciclo 
vital: dorme e acorda com as galinhas e com o cantar do galo, o que, 
por sinal, é muito simpático. Esse campo passou por algumas trans-
formações que são, de certa maneira, inéditas e inquietantes. 

– Alguém poderia dizer que o Brasil é cada vez mais uma plataforma 
de exportação de commodities e cada vez mais deposita seu medíocre 
crescimento no desempenho do setor agroexportador, e estaria assim 
reeditando algo da República Velha. É um engano, porque se cotejar-
mos o café com a soja, e vou me permitir fazer rapidamente um cotejo, 
perceberemos uma diferença muito importante. O café, na República 
Velha, era certamente produzido por “empresas e empresários bra-
sileiros”, os fazendeiros de café. Era certamente transportado em 
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ferrovias que haviam sido incorporadas pelos mesmos fazendeiros de 
café ou feitas pelo Estado a serviço da cafeicultura. Os exportadores 
eram brasileiros, eram grandes firmas brasileiras. E os bancos finan-
ciadores do café eram nacionais. A semente era produzida no país e 
o seu aperfeiçoamento genético era feito pelo Instituto Agronômico 
de Campinas, que desenvolvia novas variedades. Na verdade, todo o 
ciclo do café estava sob comando de interesses nacionais. Se eu fizer 
com a soja o mesmo exercício, o quadro é radicalmente diferente. 
Certamente as grandes empresas agrícolas são predominantemente 
nacionais, quase não há presença de empresas estrangeiras na pro-
dução de grãos. E o transporte, pelo menos na etapa do caminhão, 
ainda é feito por transportadoras nacionais, mas parou por aí, porque 
a semente não é mais brasileira, está controlada pela Monsanto, a 
exportação não é brasileira. Toda soja é comercializada por quatro 
empresas, nenhuma brasileira. O fertilizante não é mais brasileiro, é 
produzido por subsidiárias e filiais estrangeiras. Poderia ser nacional, 
mas foi privatizado o setor produtor de fertilizantes. 

– O aperfeiçoamento técnico das variedades de soja não é mais da 
Embrapa, que está sendo sucateada; é, na verdade, alguma coisa que 
está no espaço – eu diria, no caso da soja – da Monsanto. E o maqui-
nário também é todo produzido por filiais estrangeiras. Na cadeia 
produtiva da soja, ficou circunscrita ao Brasil apenas a etapa da 
produção. A sua articulação não se dá mais basicamente via bancos 
nacionais, e sim por meio de operações muito complexas, em que a 
Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago é um elemento decisivo 
para a construção das cadeias que financiam o setor, a partir das qua-
tro grandes operadoras desse mercado. É outra coisa, não é o café. Eu 
diria que talvez o ciclo da carne ainda se aproxima um pouco do café. 
Mas quanto à agroindústria açucareira, há sinais muito claros de que 
ela passa a ser, cada vez mais, objeto de uma atenção preferencial 
das empresas internacionais. Quero apenas chamar a atenção para o 
fato de que, frente a uma grande contração das commodities, não se 
espere uma reação igual à de 1929, porque os protagonistas são outros 
– já não são mais nacionais. Se eu passasse para a cidade brasileira, 
diria que a urbanização avançou muitíssimo neste país. Nós hoje for-
malmente temos 80% da população nas cidades. Acho que essa é uma 
variação um pouco excessiva, porque talvez a pequena cidade do inte-
rior, a pequeníssima cidade ainda tenha muito mais características de 
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comunidade rural do que propriamente urbana, mas a maioria da 
população está urbanizada, e pelo menos metade da população está 
nas metrópoles. Essa metade das metrópoles reproduziu, interna cor-
pores, as mesmas distâncias que existiam antes no espaço Brasil como 
um todo. É como se houvesse uma condensação das distâncias, agora 
justapostas dentro do espaço urbano, onde são marcadas impressio-
nantes diferenças. Algumas dessas diferenças têm implicações no 
tecido social que creio não foram ainda adequadamente pensadas. 
Vou me permitir chamar a atenção para o seguinte aspecto: o homem 
urbano brasileiro hoje não é mais um migrante; ele é geralmente o 
filho de um migrante. Já não é mais da primeira geração que se trans-
feriu para a cidade, em busca das luzes das cidades. Ele nasceu e se 
criou na cidade. Isso faz uma enorme diferença, porque o seu pai 
teve a percepção de sair do século XVIII e chegar ao século XX. Na 
verdade, a cidade aparecia ao migrante como um espaço cheio de 
possibilidades, alguma coisa como uma loteria da vida. Ele poderia 
dar sorte. Já o filho dele, aquele que nasceu na cidade, conhece o 
que a cidade pode oferecer e não tem mais nenhuma visão de espaço 
lotérico. Na verdade, ele recebe, a partir de um quarto de século de 
lento crescimento, a informação contrária: a de que a cidade não vai 
lhe dar nenhum bilhete. Então, encontra duas saídas possíveis. Uma 
delas é a tendência a uma neo-religiosidade. É um fenômeno abso-
lutamente impressionante a velocidade com que isso progrediu. Eu 
até penso que, para a base recrutada pelas novas religiões, há um tipo 
de mobilidade transcendental, que seria a passagem para a afirmação 
em outro espaço. Mas há também uma mobilidade vertical, porque 
forma a sua própria hierarquia. Os pastores representam formas de 
ascenso social dentro dessa nova configuração. E são um protagonista 
absolutamente novo dentro do tecido social e político brasileiro. Não 
tenho informação muito atualizada do que está acontecendo nos 
países-irmãos do continente. Creio que o fenômeno é rigorosamente 
generalizado, está acontecendo em praticamente todas as capitais sul
-americanas, em todas em metrópoles do nosso continente. Esse é um 
movimento extremamente inovador e que porta algumas questões 
desafiantes. Uma delas é a seguinte: será esse novo protagonista o 
fundador de uma nova ética? Será um protagonista relevante na traje-
tória política subsequente ou terá um outro tipo de comportamento? 
Não sei prognosticar, mas certamente esse é um dado fundamental 
se se quiser pensar mais além do já e do agora. Não tenho a menor 
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dúvida de que Furtado em algum momento iria colocar dentro da 
cultura a que fazia referência o Octavio, essa construção de novos 
valores. Por favor, não façam nenhuma transposição weberiana para 
interpretar o fenômeno, porque não serve, é de outra natureza. Aqui 
não se dá origem a capitalismo nenhum, mas a outra coisa. Suponho 
inclusive que é uma reconstrução do tecido social, com a constitui-
ção de códigos próprios, regras próprias, uma espécie de construção 
cidadã, alternativa e paralela. Há um outro caminho, que nos coloca 
questões desafiantes. Vou me permitir fazer referência a duas delas. 
Primeiro, a família uniparental, que poderia ser tecnicamente a famí-
lia onde existe o adulto e as crianças, mas um adulto apenas. Na visão 
de um movimento feminista, isso poderia ser uma afirmação, uma 
equiparação da mulher com o homem e uma plenitude de realização 
dela. Isso pode ser verdadeiro para setores médios da sociedade. Mas 
popularmente é uma tragédia, porque o perfil dessa família uniparen-
tal corresponde ao de uma mulher jovem, que tem um ou dois filhos 
de pais que não assumem a paternidade. Na verdade, ela não tem 
sequer o registro do pai. Essa mulher, como podem compreender, 
tem um problema duplo: obtenção de renda monetária e, ao mesmo 
tempo, guarda e proteção de sua criança. Obviamente é uma tarefa 
gigantesca para ela, que é presa fácil das firmas de terceirização infor-
mais. Uma das coisas mais indecentes que acontece na sociedade 
brasileira é que essas empresas que contratam a mão-de-obra para 
atividades-meio, que as grandes empresas terceirizaram, se nutrem 
basicamente dessa força de trabalho, pagando-lhe de forma aviltada. 
Sabem quantas são as famílias uniparentais desse tipo na cidade do 
Rio de Janeiro? Vinte por cento. Vinte por cento das famílias já são 
desse tipo. Por que isso está acontecendo? Creio que por muitas 
razões, mas o Pochmann podia imediatamente nos dar a resposta. 
A taxa de desemprego selvagem que assalta a juventude, na faixa 
que vai de 16 a 24 anos, chega a 47%, sem ensino profissionalizante e 
sem perspectiva de inserção em qualquer atividade. É evidente que 
nenhum reprodutor vai assumir a paternidade de nenhum rebento. 
A pobre mãe assume porque o útero retém dentro de si o resultado 
de algum pequeno equívoco. Agora eu queria que projetassem um 
pouco além do que serão, no futuro do tecido social, os filhos dessas 
famílias. O que estamos criando em nosso corpo social? Um tipo de 
“casta”, um estamento, uma espécie de resíduo social? É muito grave, 
é gravíssimo. Até onde eu consigo perceber, esse fenômeno é hoje 
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dominante nas grandes cidades brasileiras. Não sei como se passa 
em outros países do continente, mas é um fenômeno de imensa e 
definitiva importância. Os jovens, tirando aqueles que se orientam 
pela ascendência para buscar realização em outro espaço, não têm 
alternativas. Então, obviamente, parte deles é atraída para o tráfico 
de drogas, em que a esperança de vida se resume a três ou quatro 
anos. É tão significativa a quantidade de mortes de jovens da pobreza 
nesse processo que a nossa pirâmide demográfica já está afetada pela 
falta de elementos masculinos com idade entre 16 e trinta anos. E nós 
ostentamos agora o duvidoso título de ter a quarta taxa de homicídios 
como causa de morte externa da população de 16 a 45 anos. Somos 
superados apenas pela África do Sul, pela Colômbia e pela Venezuela, 
e acredito que a maior parte dos países não tem estatística confiável 
para isso. Mas estamos no quarto lugar. Talvez um país da África sub-
saariana tenha taxas mais altas, mas não há registro. Dos países que 
registram, estamos em quarto lugar.

– Senhores, a juventude mantida dentro do espaço urbano, sem qual-
quer perspectiva de amanhã, sem visão de futuro, vivendo este tipo 
de processo a que me refiro, promete um cenário que, com o continu-
ado e lento crescimento, não sei exatamente em que vai dar, mas não 
ousaria prognosticar nada de bom. Essa falta de percepção intuitiva 
que têm hoje os ricos ou quase ricos vai construindo cada vez mais 
uma segregação dentro do espaço urbano; na verdade, a tendência é, 
cada vez mais, dentro do tecido urbano, para os chamados condomí-
nios fechados, que são tentativas de privatizar o que é público. Ou 
seja, a partir da cerca do condomínio, constitui-se um tipo de autori-
dade que não é mais pública, mas é autoridade do condomínio. No 
mínimo, se reduz e se restringe o direito de livre circulação porque, 
obviamente, há um ponto de passagem para entrar ou sair do condo-
mínio. Se fosse só o condomínio seria pouco, mas há essa outra coisa 
espantosa que é o centro comercial. Eu não gosto de usar a expressão 
shopping center porque tento preservar ainda o idioma ibérico. O 
chamado centro comercial é um espaço de segregação muito mais 
radical que um condomínio porque ele segrega eliminando toda e 
qualquer referência ao lugar: não há mais paisagem, não há mais dia 
e noite, controlam-se todos os fatores e se estabelece no âmbito do 
centro comercial uma autoridade “para-pública” de natureza privada 
que tem poderes por vezes surpreendentes. Na verdade, esse 
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movimento de segregação pode 
gerar também, em um processo que 
se projeta no tempo, um tipo de 
juventude que se cria dentro do 
espaço segregado. Para esse grupo, o 
que está fora do condomínio é 
estrangeiro. Então a convivência vai 
sendo destruída nesse processo de 
segregação em que estamos matando 
a praça pública. Acho que existe, por 
conseguinte, dentro do tecido 
urbano uma tendência preocupante 
que, se não for revertida – insisto –, promete um mundo extrema-
mente violento. A expressão dessa violência não está só nas questões 
ligadas à economia da droga, mas também no comportamento dos 
jovens filhos dos segregados que começam a se comportar fora do 
condomínio como se fossem de uma tribo que enfrenta outras tribos. 
Não sei se vocês acompanham, mas há um crescimento expressivo de 
conflitos entre tropas de jovens de condomínios versus condomínios, 
arena de luta, predominantemente nos espaços de lazer, de uma bru-
talidade sem referencial de cidadania ou de solidariedade. É uma 
degradação muito grande. O que está sendo destruído é a res publica, 
a coisa pública. O processo de privatização é muito mais avançado do 
que sugere a simples transferência de algumas empresas produtivas 
do setor público para o setor privado. Na verdade, o que está aconte-
cendo é que o mundo da mercadoria está encurralando o mundo do 
bem público. É curioso, mas, de certa maneira, a pauta de discussão 
pós-Revolução Francesa tem grande atualidade no Brasil de hoje. 
Teríamos de repensar o que é público e o que é privado e, por meio 
de um pacto, que é, necessariamente, constitutivo de fronteiras. Caso 
contrário, a cidade vai se converter em alguma coisa que não tem 
nada a ver com a ideia de um espaço de cidadania interativa e cordial; 
vai se converter em um espaço rigorosamente recortado, onde a auto-
ridade pública será um resíduo dentro desse mesmo espaço. Um dos 
poucos setores que gera emprego significativamente é a segurança 
privada associada a esse modo de organizar a cidade. Das projeções 
do subdesenvolvimento, nesse período de estagnação, é a mais ate-
morizante de todas. Neste momento não temos soluções pensadas, 
quer dizer, certamente todos nós diremos que uma política de ativa 

O processo de privatização é 
muito mais avançado do que 
sugere a simples transferência de 
algumas empresas produtivas do 
setor público para o setor privado. 
Na verdade, o que está aconte-
cendo é que o mundo da merca-
doria está encurralando o mundo 
do bem público. 
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criação de emprego iria melhorar o cenário, da mesma forma que 
reforçando a capacidade de gasto do setor público seria possível fazer 
políticas públicas universais, incorporadoras etc. Mas os modos de 
operacionalizar essas políticas nós não os conhecemos. Queria cha-
mar a atenção para mais um aspecto dessas coisas que estão ocorrendo 
por trás do lento crescimento e mostrando como o subdesenvolvi-
mento é “dinâmico”, ou, pelo menos, é inovador. Gostaria de fazer 
referência a algo que eu chamaria, à falta de outro nome, “padrões de 
articulação novos” entre o núcleo dito moderno da sociedade e a 
nossa periferia social. Vou apenas dar uma amostra dessas configura-
ções. Vou falar daquele que talvez seja o mais importante de todos a 
meu juízo. Existe uma forma extremamente importante de estratégia 
de sobrevivência e de estratégia de fruição dos bens da modernidade, 
que é a geriatria do objeto. O núcleo moderno para tornar o durável 
não durável e toda a pedagogia do consumidor supõem que ele deixe 
de ser um colecionador e passe a ser um estuprador. Claro, o prazer 
não está em ter a coisa, está em usá-la pela primeira vez. É isso que 
explica o deságio brutal que tem o automóvel zero quilômetro quando 
sai da concessionária: na mesma calçada, perde 15% do seu valor. 
Poderíamos falar aqui do estuprador como o consumidor desejado 
pelo mercado global, mas o que quero mostrar é o movimento con-
trário que é feito, que é o de dar durabilidade ao que deveria ser finito. 
Chamo a atenção para os números que vou citar. O caminhão de 
estrada no Brasil tem dezoito anos, em média. Os tratores agrícolas 
brasileiros têm, em média, trinta anos. Sabem o que isso significa? 
Existem artesãos mecânicos que produzem as peças depois que elas 
pararam de ser fabricadas. Eles dão longevidade ao que deveria já ter 
sido sucateado. Na verdade, é a maneira pela qual se filtram para o 
espaço, vamos dizer, periférico do desenvolvimento os bens produzi-
dos pela sociedade opulenta. Mas, ao mesmo tempo, ampliam o 
mercado para essa mesma economia opulenta, em uma simbiose 
extremamente original, porque nada mais parecido com o artesão 
medieval do que o mecânico de beira de estrada ou o lanterneiro que 
recupera uma carroceira ou o rapaz que sabe que engenharia reversa 
é uma expressão muito bonita, mas que o nosso operariado aprende 
a fazê-la desmontando as máquinas para procurar o defeito. Quantos 
são? Centenas de milhares. E o mais curioso é que, em uma operação 
bastante hipócrita, eles são chamados de microempresários. Então, 
temos uma estatística curiosíssima pela qual oitenta e tantos por 
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cento das microempresas só tem o 
empregador, não tem empregado. – 
Na verdade, é uma maneira muito 
curiosa pela qual se consegue con-
verter, em muitos casos, aquele que 
fica desempregado e procura sobre-
viver na informalidade com um 
desses procedimentos em empresá-
rio de si próprio. O exemplo melhor 
que conheço é o do engenheiro que, 
desempregado, compra uma carroça 
de pipoca. Ele passa a ser empregado 
e empresário que emprega a si pró-
prio. E as pessoas que o computam 
como gerador de emprego se esqueceram de que cada engenheiro 
que compra uma carroça de pipoca retira um popular do ofício de 
vender pipoca. Então, é como se o sistema todo estivesse fazendo 
uma expulsão das atividades mais interessantes da informalidade na 
área de pobreza, o que é confirmado com a queda sistêmica da renda 
média do informal. E a renda do formal, que também cai, está acom-
panhada de uma extensão do prazo médio de educação. Não é a 
educação que cria emprego, mas o mercado, extremamente restrito, 
é que dá preferência a quem tem mais anos de instrução. Por que 
estou dizendo isso? Porque de novo fico aflito ao colocarmos em uma 
camisa terminológica e em um padrão categorial fenômenos do sub-
desenvolvimento usando a linguagem que não é adequada. Artesão 
não é microempresário. O que é um informal? Não vou entrar por aí, 
mas essa é outra discussão, fundamental para entender a questão 
desta Mesa, que, como me disseram, era a das relações entre desen-
volvimento e concentração de renda. Estou querendo chamar a 
atenção para que a progressão do subdesenvolvimento cria novos 
padrões de distribuição de renda. Reservei para o final o que consi-
dero o processo mais central e mais devastador de todos, que é a 
apropriação pelo Estado como um instrumento de captura de exce-
dente e a relação entre renda financeira e riqueza mobiliária. Quando 
se analisa o Brasil deste ano, com 145 bilhões de juros de dívida 
pública, e quando se compara esse número com o programa de ajuda 
do Bolsa Família – que é o mais importante programa social que o 
Brasil faz, e que vai, no final deste ano, atingir oito milhões de 

Não é a educação que cria 
emprego, mas o mercado, extre-
mamente restrito, é que dá prefe-
rência a quem tem mais anos de 
instrução. Por que estou dizendo 
isso? Porque de novo fico aflito 
ao colocarmos em uma camisa 
terminológica e em um padrão 
categorial fenômenos do subde-
senvolvimento usando a lingua-
gem que não é adequada.
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famílias –, vê-se que esse programa, que tem importância muito 
grande nos grotões e nas regiões que estavam nos mapas do Márcio 
como as regiões mais problemáticas, só vai gastar R$ 7 bilhões, 1/20 
dos juros da dívida pública. Devo a uma pesquisa feita pelo Márcio 
uma informação importantíssima. Trabalhando muito, lançando 
mão de uma série de hipóteses heroicas, Márcio conseguiu chegar à 
conclusão de que 80% desses juros de dívida pública beneficiam, em 
última instância, vinte mil famílias. Essa informação sugere o 
seguinte: o Estado nacional brasileiro realiza, pela equação fiscal, 
uma transferência de 120 bilhões para vinte mil famílias e 7 bilhões 
para oito milhões de famílias. O mais interessante é que oito milhões 
de famílias que recebem a Bolsa Família têm uma melhoria relativa 
no seu IDH, índice de desenvolvimento humano, não vamos despre-
zá-lo. Mas reparem a fantástica transferência que está sendo feita do 
miolo do corpo social para o topo da pirâmide, o que se expressa nos 
dados da repartição funcional a que Márcio fez referência. Por que 
essa apropriação pelo Estado de um instrumento de criação de 
riqueza? Porque o destino de uma parcela muito expressiva desses 
juros pagos é a aquisição de novos ativos financeiros derivados da 
emissão de títulos de dívida pública. Então, esse jogo é um jogo de 
acumulação absolutamente estéril, devastador, mas que deforma 
toda e qualquer hipótese de melhoria de distribuição de renda. Toda 
vez que ouço discurso sobre esse assunto fico dividido. Não vou fazer 
o discurso contra porque é evidente que, para cada família que recebe 
uma Bolsa Família, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, me 
sugere uma componente farisaica, espantosa, uma sociedade que fes-
teja uma transferência brutal via tributária para essas vinte mil 
famílias e, ao mesmo tempo, distribui migalhas insignificantes para o 
corpo social. Queria finalmente fazer uma última referência. A nova 
forma do subdesenvolvimento é a destruição da república e a demo-
lição da nação. Na verdade, as instituições estão sendo corroídas para 
tornar definitivamente crônico o quadro do desenvolvimento. Por 
quê? Sem a nação não há como enfrentar a premissa de uma melhor 
distribuição de renda; sem a nação não há como resolver a questão da 
inclusão social. Não creio que ninguém aqui deposite muita con-
fiança na filantropia internacional. Certamente ninguém espera que 
haja, pelo neoliberalismo, uma abertura do mercado de trabalho 
mundial aos nossos excedentes de força de trabalho, nem que se faça 
qualquer sugestão, mesmo remota, de que o investimento do exterior 
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é que irá dinamizar espontaneamente a periferia. Não é por aí. É pela 
nação ou não é pela nação. – O que me angustia é que a nação está 
sendo desconstruída, e, ao mesmo tempo, no plano cultural, a idEia 
da república vai sendo devastada, porque o espaço da mercadoria vai 
atravessando, cada vez mais, os níveis que antes eram imaginados 
como níveis e espaços reservados à república. Se a república é encur-
ralada e a nação, debilitada, podem nos colocar rigorosamente em 
uma situação de subdesenvolvimento, em que pressupostos funda-
mentais para enfrentar a questão não estão presentes. Paro por aqui. 
Não quis, de maneira nenhuma, transmitir uma visão pessimista: me 
deem um minuto para eu dizer por que sou otimista. Primeiro, por-
que acho que a linearidade na história é nota zero para toda e qualquer 
projeção de um cenário; é a forma de perder emprego. Só estava ima-
ginando alguém que, no século XVI, projetasse um mundo em que a 
península Ibérica dominaria e teria uma colônia chamada Inglaterra. 
Mas, no século IX, quem projetasse a Inglaterra jamais poderia ima-
ginar os Estados Unidos. Então, penso que toda e qualquer projeção 
tem o grande mérito de mostrar o que não vai ser a história. É evi-
dente que este quadro de horror que estou projetando aqui não se vai 
configurar, porque não creio que sociedade alguma pratique suicídio 
ritual. É evidente que essa questão com a juventude, de uma segrega-
ção progressiva do espaço urbano, vai inspirar um movimento de 
repúdio. Por onde vem esse movimento, não me perguntem, porque 
não tenho bola de cristal. Mas tenho absoluta certeza disso: as proje-
ções que fiz não se cumprirão, porque são demasiadamente absurdas. 
Entretanto, além desse discurso – que é um pouco mágico – de fé na 
capacidade do homem de se reencontrar e se recriar por dentro, por-
que não há lei de termodinâmica aplicável à história, não há entropia 
na história, eu gostaria de chamar a atenção para a existência de 
alguns dados de imensa importância e de grande potencialidade. 
Abri uma janela aqui quando falei do povo que cria formas de sobre-
vivência e, ao fazê-lo, move-se contra orientações que são 
determinantes. Ninguém tem dúvida de que a globalização caminha 
para esse consumidor perfeitamente idiota, que vive em um ambiente 
sem referência própria. A expressão máxima disso é o viajante, na 
Turquia, que quando entra em um shopping diz: “Que alívio, sinto-
me em casa!” É verdade! Padronizou-se. Esses espaços climatizados 
são muito parecidos uns com os outros. Ao contrário, penso que 
aqueles que são colocados à margem desse processo subsistem, 
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sobrevivem e criam de uma maneira muito original. Gosto muito de 
pensar o seguinte: só a pobreza é schumpeteriana, porque cria conti-
nuamente para sobreviver; ela tem uma imensa capacidade de 
desenvolver fórmulas de sobrevivência. Aliás, professor Sunkel – o 
senhor dedicou-se muito à questão ambiental –, eu diria que deve-
mos uma medalha de honra ao mérito às populações pobres que 
reciclam tudo. Quem recicla é a favela! A favela é um espaço de reci-
clagem, ainda que seja proposto por certos discursos como um espaço 
de degradação. Não, ela recupera tudo. Aliás, uma informação: nós, 
brasileiros, por exemplo, somos campeões mundiais de reciclagem de 
alumínio. Não há uma latinha que fique por aí. Há tanta mão-de-obra 
disponível, que catam todas as latinhas e fazem reciclagem. 
Interessante. Este é o povo que combina a coisa schumpeteriana da 
inovação com uma coisa profundamente conservadora, porque não 
pode se dar ao luxo de abrir mão de nada do que sabe, do que tem e 
do que faz. Então, ele é a grande fronteira para manter a identidade. 
Há fatos muito interessantes que gosto de cifrar assim: enquanto a 
classe média “deleta” e “printa” para aproximar-se de Miami, não 
querendo usar os termos “imprimir” e “apagar” do velho Camões por-
que isso desqualifica, o povão faz o movimento contrário, escuta uma 
música em que há tonight e a transforma em “Melô do Tomate”. Com 
isso, na verdade, ele é a grande reserva de identidade, no sentido mais 
profundo, de que a nossa sociedade dispõe. Não sou nada pessimista, 
porque temos um povo admirável. Em algum momento vamos desco-
brir que temos uma elite de muito má qualidade e a questão será 
resolvida em um grande encontro entre essas duas personagens. Mas, 
para isso, esperem a próxima edição do otimismo. Muito obrigado.
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