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Apresentação
Reforma, política e ideologia em Furtado

Mais um livro sobre Celso Furtado? Talvez não seja este, propria-
mente, o caso.

 Muito se publicou sobre Furtado e sua obra, tanto aqui, quanto no 
exterior. Contudo,  este  livro  –  editado  às  vésperas  do  centenário de
nascimento  do  economista  –,  além  de  ter  como  virtudes clareza e
elegância  nas  formulações,  o  que  o  torna  palatável  até  para os não
iniciados no  assunto,  guarda  uma  especifcidade  que  o faz  singular e
original.  Tais  características  resultam  do  fato  da autora  se  valer dos 
recursos de análise do historiador para o tratamento de um objeto, até 
então, praticamente circunscrito ao universo dos debates econômicos e, 
também, por demonstrar que a produção teórica de Celso Furtado, acer-
ca do subdesenvolvimento em geral e do brasileiro em particular, não se 
remete unicamente às tradições cepalina e keynesiana.

Rosa Maria Vieira analisa as formulações teóricas e, sobretudo, os 
fundamentos político-ideológicos  presentes nas  obras que  Celso
Furtado produziu entre 1950 e 1964, período de formação como teóri-
co do subdesenvolvimento,  de militância  como intelectual público e
economista engajado  no processo  de formulação  de um capitalismo
autônomo no Brasil. Como afirma a autora, “o campo das ideias consti-
tui matéria, por excelência, deste trabalho, uma vez que a investigação
dos fundamentos  do discurso teórico de Furtado, a explicitação dos
eixos temáticos essenciais de seu ideário e a revelação da estrutura con-
ceitual que informa e sustenta suas concepções de história, de Estado e
de planejamento são momentos essenciais desta pesquisa”. 
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O livro se divide em três grandes partes, além da introdução e das 
considerações finais.

Na primeira parte, chama atenção o modo como Viera, partindo de
veredas outrora abertas por Francisco de Oliveira, põe em evidência o
fato do ideário  desenvolvimentista  e as concepções  furtadianas sobre o
Brasil decorrerem também do pensamento nacional, formulado a par-
tir dos anos 1930, e que alimentou  projetos de modernização do país.
Desta forma, Furtado, com o seu Formação Econômica do Brasil
parafraseando-se  Oliveira  e Antonio  Candido,  um  dos  demiurgos do 
Brasil – mas um demiurgo singular, pois suas formulações resultam das
interpretações dos demais artífices da modernidade brasileira.

Assim, segundo a autora, além de absorver formulações de 
Capistrano de Abreu, de Roberto Simonsen, de Sérgio Buarque de Ho-
landa e de dialogar  de forma crítica com os  clássicos do autoritarismo,
Furtado incorpora de forma  privilegiada  Caio Prado Jr. e Gilberto 
Freyre. É como se a autora nos permitisse surpreender o  economista
paraibano nos bastidores de sua construção teórica.

Na segunda parte do livro, a autora discute o lugar do Estado na pro-
moção do  desenvolvimento. Para  tanto,  além de tratar da construção

 mestiça,  conservadora e,  por fim,  industrial do Brasil,  a autora coloca
em primeiro plano aspectos teóricos  relativos à regulação capitalista e à
política de desenvolvimento econômico da periferia, sublinhando, de for-
ma sofisticada, uma questão enfatizada por Furtado em seu livro
vimento e Subdesenvolvimento, 
sável não esquecer que uma  teoria só se justifica  quando nos arma para
conhecer a realidade e atuar sobre ela”.

Na terceira e última  parte, “Celso Furtado: o projeto de cons-
trução capitalista do Nordeste”, o objeto de análise é a dualidade do-
méstica, o ponto para onde confluem as concepções  desenvolvimentis-
tas de Furtado,  agora no plano regional,  quando o Nordeste é tratado
como periferia da economia brasileira. Neste momento, o criador da

zão a  seu projeto  de  modernização capitalista,  com vistas a superar o
profundo  atraso e a  desarmar o barril de  pólvora dos  confitos sociais,
antepondo reforma  à revolução.  Nesta época,  segundo  a autora, Fur-
tado pela primeira e única vez, conciliará os papéis de administrador pú-
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Desenvol-
em que, a certa altura, afrma que “é indispen-

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) dá va-

blico, de estrategista  e de teórico  do desenvolvimento,  tendo o Brasil
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como foco exclusivo de estudo e atuação, combinando, com excepcio-
nal intensidade, teoria e prática. 

As considerações finais deste trabalho são particularmente dignas de 
atenção. Aí, no ponto de chegada da análise, a autora oferece a chave 
para compreensão do projeto de desenvolvimento nacional furtadiano. 
Ademais, nesse momento, Vieira argumenta que não obstante sua gene-
rosidade, criatividade e   argúcia, o nacionalismo desenvolvimentista de 
Furtado “girava em falso” em virtude da inexistência de um compromis-
so histórico da burguesia brasileira com um projeto de nação, o que dá 
às formulações deste autor uma inequívoca dimensão utópica. 

Por fim, é quase desnecessário reiterar o quão oportuno é revisitar 
e discutir as formulações  teóricas de Furtado e as possibilidades delas
resultantes nos tempos correntes.  Tempos marcados pela intolerância
pelo aprofundamento das desigualdades e pela fragilização da institucio-
nalidade democrática. 

São Paulo, maio de 2019.
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