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Introdução

Este livro tem como proposta a análise das formulações teóricas de 
Celso Furtado e, sobretudo, o exame das concepções político-ideoló-
gicas que sustentam seu projeto de desenvolvimento nacional. O cam-
po das ideias constitui a matéria, por excelência, deste trabalho, uma 
vez que a investigação dos fundamentos do discurso teórico de Celso 
Furtado, a explicitação dos eixos temáticos essenciais de seu ideário e 
a revelação da estrutura conceitual que informa e sustenta suas con-
cepções de história, de Estado e de planejamento são momentos es-
senciais desta pesquisa.

A escolha desse caminho de investigação, no entanto, não implica o 
desconhecimento dos movimentos da realidade histórica que fornecem 
o chão social de origem dessas formulações. Focar a análise no campo 
das representações não significa ignorar que elas sejam produzidas por 
um agente social que intervém no processo de construção social e é por 
ele determinado. Por isso, tem-se como pressuposto que o ideário de 
Celso Furtado só poderá revelar-se à análise caso se leve em considera-
ção o lugar por ele ocupado nos confrontos sociais e políticos no Brasil 
das décadas de 1950 e 1960, e o seu posicionamento ante determinados 
grupos. Nessa abordagem, suas formulações teóricas ganham as dimen-
sões de um fenômeno ideológico, ou seja, podem ser entendidas como 
um instrumento ideal que permite às classes, ou frações de classe, tomar 
consciência de seus interesses e se engajarem nas lutas sociais. Em outras 
palavras, às elaborações teóricas desenvolvimentistas de Furtado pode- 
se atribuir um claro conteúdo ideológico, à medida que, através delas, 
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ele intervém na cena histórica brasileira para oferecer uma alternativa ao 
processo de modernização capitalista industrial em curso no país.

O desafio desta pesquisa está em, valendo-se dos recursos de análise do 
historiador, apropriar-se de matéria praticamente circunscrita ao universo 
dos debates da teoria econômica e investigar o caráter ideológico da propos-
ta de desenvolvimento que preside às reflexões teóricas de Celso Furtado 
e que se nutre das contraditórias determinações da realidade brasileira. 
Trata-se de apreender, nas formulações doutrinárias desse intelectual, pro-
fundamente inserido no debate teórico e nas lutas de seu tempo, os aspec-
tos fundamentais do diálogo entre a teoria e a história. Assim, acredita-se 
que, ao final do processo de exame das representações desenvolvimentistas 
de Furtado, terão aflorado, também, alguns elementos históricos que com-
põem a dimensão singular do capitalismo no Brasil.

Uma questão relevante percorre este trabalho, conferindo unidade 
à investigação: a ideia da insuficiência das análises que remetem a pro-
dução teórica de Celso Furtado unicamente à tradição da Cepal. Assim, 
algumas perguntas abriram o caminho e deram rumo a esta pesquisa: 
a referência às raízes cepalinas e keynesianas bastaria para compreen-
der plenamente o ideário desenvolvimentista de Furtado, sua visão do 
Brasil e o papel relevante que destina à atuação do Estado no seu proje-
to capitalista nacional? Seria possível explicar sua formulação doutriná-
ria tratando-a unicamente como um produto do movimento intelectual 
animado por Raúl Prebisch, no segundo pós-guerra? Ou haveria outras 
determinações na teoria de Furtado, cujas raízes estariam fincadas no 
pensamento brasileiro, mais precisamente na onda de renovação intelec-
tual inaugurada a partir da década de 1930?

Como se verá nas páginas seguintes, a pesquisa procurou, para além 
das reconhecidas determinações cepalino-keynesianas, investigar os 
possíveis vínculos entre a obra de Furtado e uma vigorosa tradição do 
pensamento social brasileiro que, no pós-30, demonstrou grande po-
der criativo, particularmente, quando enlaçada a projetos de constru-
ção nacional, e “redescobriu” o país em novas bases teóricas. E isso 
porque o Brasil, nos anos 30, ao iniciar o lento e contraditório trânsito 
para a modernidade capitalista, instigou sua intelligentsia a tratar a ques-
tão nacional de modo a superar as abordagens raciais e deterministas 
dominantes no pensamento brasileiro desde o final do século XIX. As 
elites intelectuais confrontaram-se com a necessidade de atualizar as ba-
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ses teóricas da discussão da problemática nacional, já que as doutrinas 
deterministas – alicerces intelectuais dos debates nas décadas preceden-
tes – revelavam-se insuficientes ante as novas exigências ideológicas dos 
movimentos da história, que recolocavam a acumulação do capital em 
bases urbano-industriais.

Na verdade, a agitação social e a crise econômico-política dos anos 
30 (precedidas pela intensa movimentação cultural da década anterior), 
que puseram em xeque a tradicional dominação oligárquica e as formas 
de acumulação sustentadas pela agricultura exportadora, configuravam 
um “presente problemático”, cujas raízes – nossa “formação nacional” 
– deveriam ser investigadas pela intelligentsia brasileira. Nesse processo, 
os recursos da análise social precedente foram questionados, abrindo-
-se espaço à renovação das ciências sociais no Brasil. As concepções 
deterministas, que combinavam o darwinismo social com o evolucio-
nismo monogenista e que se valiam de modelos raciais para explicar a 
hierarquia e as diferenças sociais, cederam passo às exigências do novo 
tempo. O historicismo alemão, o culturalismo de Franz Boas, a sociolo-
gia de Max Weber e o marxismo passaram a informar, em novas bases, 
o pensamento social no país. Foi, aliás, esse sopro de radicalismo inte-
lectual o responsável por algumas obras essenciais que, nas palavras de 
Candido, “descobriram” o Brasil para os brasileiros, nos idos de 1930 – 
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre; Formação do Brasil contemporâneo, 
de Caio Prado Júnior; e o Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda 
(1995, p. 9-11).

Sob o influxo das novas linhas de interpretação da realidade, a ques-
tão das raças cedeu espaço às análises sociológicas de corte histórico-so-
cial (Sérgio Buarque de Holanda buscando nas raízes ibéricas a “menta-
lidade brasileira”, que resistia à racionalização modernizadora; Gilberto 
Freyre dando configuração culturalista ao “patriarcalismo” da civilização 
açucareira nordestina), à investigação das bases materiais da sociedade, 
que sinalizava para a historicidade do fato econômico. Alguns intelec-
tuais, como Caio Prado Júnior, elegeram as classes em conflito como 
categorias explicativas da formação social brasileira; outros tantos, em 
vertente teórica diversa (Roberto Simonsen, por exemplo), procuraram 
os “substratos materiais” da história do país, revolvendo uma expres-
siva massa de dados econômicos empíricos. Seja como for, no contex-
to dessa ampla renovação teórica, surgiu um conjunto significativo de 
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formulações a propósito da nacionalidade brasileira, que deu as bases 
intelectuais para alguns projetos de modernização, em resposta ao desa-
fio de atualizar o país perante os novos movimentos do capital. Assim, 
aos poucos, não apenas amplos estudos sociológicos e historiográficos 
vieram à luz, como também as análises econômicas, trazidas para a linha 
de frente do pensamento brasileiro, ganharam legalidade teórica e aca-
dêmica no Brasil.

Nesse quadro de inovação teórica, levada a cabo por intelectuais en-
gajados e que reformularam profundamente as bases do pensamento 
social brasileiro, uma parcela significativa dos pensadores nacionais fez 
dos projetos de modernização do país o ponto central de suas obras. Na 
dialética das relações entre consciência teórica e exigências da realidade 
histórica, um tema se impôs a essa intelligentsia: o da reforma do Estado 
brasileiro, com vistas a combater sua disfuncionalidade e a implementar 
a racionalização de seus mecanismos – o que, para muitos, acabou se 
traduzindo numa desconfiança ante o jogo político parlamentar (sempre 
encarado como espaço privilegiado de ação das elites tradicionais), num 
apelo ao reforço do Executivo e à atuação das elites “técnicas”.

Mesmo sob o risco de formulações generalizadoras, pode-se dizer 
que setores significativos da intelectualidade brasileira, no pós-30, com-
partilharam alguns temas comuns: a preocupação com a análise cientí-
fica da realidade nacional, contraposta à ótica “bacharelesca” anterior; 
o sentido de urgência das tarefas de reorganização política do país; a 
crítica ao descompasso entre as instituições políticas e a realidade bra-
sileira (“Brasil legal” versus “Brasil real”); o problema da formação da 
nacionalidade e, daí, a ênfase nas ideias de unidade política, territorial e 
espiritual; as concepções de Estado orgânico, forjador do povo-nação; a 
necessidade de qualificação de novas elites dirigentes, em conformidade 
com paradigmas técnicos e científicos. E, no centro, articulando todas 
essas concepções, a ideia da modernização – a conquista de estágios 
mais avançados de riqueza material, de instituições sociais e políticas e 
de cultura.

Distanciando-se do caminho usualmente percorrido pelas análises 
do pensamento de Celso Furtado, esta pesquisa procurou investigar 
a influência e o possível “diálogo” entre sua obra e a tradição teórica 
que, no pós-30, renovou o pensamento social e deu suporte ideológico 
à reordenação capitalista no Brasil. Tendo por assente a influência mo-
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deladora da corrente cepalino-keynesiana e a importância de Mannheim 
e de Weber na composição do ideário de Furtado, a análise dirigiu o 
foco para o pensamento social brasileiro, comprometido com a ideia de 
construção nacional e, particularmente, para o conjunto doutrinário de 
alguns pensadores – Azevedo Amaral e Oliveira Viana, especificamente 
– que, a seu tempo, preconizaram a intervenção do Estado e a ação das 
elites com vistas à modernização do país. Atrás disso, algumas hipóteses 
intimamente relacionadas: a de que Celso Furtado, que praticamente não 
reconhece ou declara influências teóricas nacionais, é tributário da tra-
dição intelectual que, a um só tempo, revolucionou o pensamento social 
no Brasil e atualizou, em novas bases, a leitura da nação; a de que a de-
fesa de um Estado interventor nos moldes keynesianos e a discussão do 
papel do intelectual e das elites, segundo as concepções de Mannheim, 
tenham se acomodado ao substrato de uma influente tradição anterior 
da teoria social brasileira.

É indispensável, entretanto, não confundir esse procedimento com 
qualquer tentativa de assimilar, simplesmente, o ideário de Furtado às 
concepções da “modernização conservadora” do pós-30. Fazê-lo seria 
desconhecer as determinações histórico-sociais do momento em que foi 
construído seu projeto nacional ou, então, imaginar que os “pensadores 
autoritários” e Celso Furtado compartilham as mesmas bases teóricas e 
expressam o mesmo arranjo na dinâmica das classes no Brasil. É eviden-
te que não se pode ignorar a originalidade do pensamento de Furtado e 
o que ele representa, em termos de ruptura com as formulações moder-
nizadoras precedentes, ou mesmo desconhecer a dimensão social gene-
rosa de algumas de suas proposições que, sem dúvida, não integravam os 
projetos dos ideólogos “autoritários”. O que se buscou, neste trabalho, 
foi o desafio de tecer as tramas de uma análise que, ao mesmo tempo, 
pusesse em destaque a importância da influência de uma tradição teórica 
nacional precedente e reafirmasse a especificidade do discurso e do pro-
jeto ideológico de Celso Furtado.

Cabem, agora, referências às motivações que impulsionaram este 
trabalho. Remotamente, encontra-se o interesse da pesquisadora pelo 
ideário que sustentou ideologicamente a industrialização brasileira. 
Isso levou-a a aproximar-se do pensamento de Roberto Simonsen, a 
mais expressiva liderança burguesa da primeira fase da era getulista. 
O encontro materializou-se numa pesquisa que teve por objeto de 
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investigação a trajetória de Simonsen como o principal ideólogo da 
industrialização nacional, especialmente no período do Estado Novo 
(VIEIRA, 1987). A análise de suas formulações – que transgrediam 
a ideologia liberal e propunham o desenvolvimento, via indústria, a 
partir da planificação da economia e da intervenção do Estado – reve-
laram-no um “cepalino avant la lettre”, cujas proposições prenunciavam 
o movimento que, tanto no Brasil como na América Latina, tornaria o 
Terceiro Mundo o desafio para os teóricos do desenvolvimento. Sabe- 
se que as formulações e propostas de Roberto Simonsen tiveram que 
esperar o início da década de 1950 para se beneficiarem teoricamente 
de um discurso econômico mais elaborado e conceitualmente refina-
do. Foi a partir desse período que o pensamento da Cepal – que dava 
expressão teórica aos interesses da burguesia industrial da América 
Latina – difundiu-se no Brasil através da ação intelectual criadora de 
Celso Furtado.

A presente pesquisa representa, pois, em larga medida, a continui-
dade desse trabalho anterior e, ao mesmo tempo, o reconhecimento 
da importância essencial de Celso Furtado para o pensamento eco-
nômico, cuja obra, sem dúvida, pode ser vista como o ponto de par-
tida para aquilo que alguns chamaram de economia política brasileira 
(MANTEGA, 1989). Furtado foi o intelectual brasileiro responsável 
por um corpo teórico original, construído na busca da especificidade 
histórica da periferia do capitalismo. Depois dele, que levou adiante 
as formulações de Raúl Prebisch e da Cepal, o subdesenvolvimento 
não pôde mais ser visto como uma etapa necessária pela qual os países 
desenvolvidos passaram um dia, mas como o resultado perverso da 
expansão capitalista, como uma formação histórica particular que, dei-
xada ao livre jogo das forças de mercado, reproduziria o atraso sempre 
em escala crescente, aprofundando a exclusão social, a concentração 
de renda e a subordinação aos centros hegemônicos.

O ofício de historiador, no entanto, impõe a indagação por outras 
motivações, que escapam às razões imediatamente palpáveis. Nesse sen-
tido, o recurso a Benjamin (1991, p. 161) pode ser de grande valia:

A história é objeto de uma construção, que tem lugar não no tempo ho-
mogêneo e vazio, mas no repleno de atualidade. Assim, para Robespierre, 
Roma Antiga era um passado carregado de atualidade e que ele destacava do 
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contínuo da história. A Revolução Francesa entendia-se como uma Roma 
retornada. Citava a Roma Antiga como a moda cita uma roupagem pretéri-
ta. A moda tem um faro para o atual, mesmo que este se mova na selva do 
outrora. Ela é o salto tigrino no passado. 

A referência a Walter Benjamin serve aqui para lembrar que o his-
toriador está, inelutavelmente, enredado pelo tempo. Faz do tempo sua 
matéria de trabalho e pesquisa e, como todos os homens, está preso a 
seu tempo presente, sofrendo dele as inevitáveis injunções. Entre outras 
tantas implicações, isso faz com que ele acabe indagando o passado com 
os olhos no presente, perscrutando-o conforme as necessidades de sua 
contemporaneidade, pois, como afirmava Febvre, “é em função da vida 
que ele interroga a morte” (1985).

Mas a que propósito servem, aqui, essas digressões?
Sem dúvida, elas dizem respeito a algumas questões que o momento 

atual coloca aos pensadores sociais no Brasil, em particular, e na América 
Latina, como um todo. Ou seja, os problemas suscitados pelas formas 
contemporâneas da produção capitalista e pelo formato da inserção na-
cional e latino-americana no “mundo globalizado”.

Viveu-se, nas duas últimas décadas do século XX, num cenário in-
telectual em que predominou a ideia do mercado como o organizador 
essencial da sociabilidade humana e sinalizador do “fim da história”. 
Consideradas obsoletas as fronteiras nacionais, louvaram-se as van-
tagens da livre circulação internacional dos capitais, da abertura co-
mercial irrestrita (obviamente, para a periferia) e da livre concorrência 
como fator único de eficiência e progresso. E, sobretudo, empreen-
deu-se a “satanização” do Estado, cuja única função aceitável passou 
a ser a de gerenciador da moeda e das taxas de câmbio, e guardião das 
condições favoráveis à atração do capital financeiro internacional. No 
Brasil, como na maior parte do mundo, viveu-se sob a égide do “pen-
samento único” na economia – a ofensiva teórico-ideológica que, ante 
a crise capitalista de longa duração, prescreveu conhecido receituário: 
plena abertura comercial, privatização do patrimônio público, pesados 
ajustes fiscais e monetários, liberalização dos movimentos do capital e 
desmonte do Estado.

Tornou-se moeda corrente, entre amplos segmentos intelectuais na 
América Latina e no Brasil, em particular, a ideia de uma completa im-
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potência ante a movimentação avassaladora do capital financeiro inter-
nacional. Daí, a cáustica observação de Batista Jr. (1998, p. 11), no final 
do século passado:

A ideologia da “globalização” funciona (...) como conveniente cortina de 
fumaça. Os governos têm-se servido da “globalização” para isentar- se de 
responsabilidade por tudo de negativo que acontece na economia, transfe-
rindo-a para o âmbito das forças supranacionais fora do seu controle. Se 
aumenta o desemprego, por exemplo, logo aparece quem se disponha a 
atribuir o fenômeno à “globalização”. Se empresas nacionais são absorvidas 
por grupos estrangeiros, a explicação é imediata: são as exigências da com-
petição de uma economia “globalizada”. Se o país aparece como vulnerável 
a turbulências financeiras externas, a culpa é da instabilidade dos mercados 
financeiros “globais”. (...) É desculpa para tudo e desfruta, além disso, da 
imortal popularidade de explicações que economizam esforço de reflexão. 

Os efeitos desse processo sobre o pensamento econômico e social 
brasileiro foram devastadores. A reflexão econômica no país tornou-se 
refém das discussões das políticas econômicas do dia a dia. Praticamente, 
toda a energia intelectual criativa da maior parte dos economistas vol-
tou-se para as discussões sobre os níveis das taxas de câmbio, inflação, 
déficit público e graus de abertura da economia. Como resultado disso 
(fato largamente apontado por alguns), entre as principais contribuições 
teóricas das duas últimas décadas, encontra-se, tão somente, a formula-
ção do conceito de “inflação inercial” (Francisco Lopes, Lara Resende e 
Pérsio Arida). Sem dúvida, muito pouco para uma área do pensamento 
nacional que produziu formulações teóricas bastante amplas e originais.

Sabemos hoje, com a perspectiva que a história nos dá, que Furtado, 
em seu tempo, abriu caminho a uma linha de pensamento econômico 
que ocupou um espaço significativo no contexto da produção teórica 
nacional, gerando frutos vigorosos e alimentando polêmicas intelec-
tuais até a década 1970, quando começou a se retrair. Obviamente, não 
se pode responsabilizar apenas a hegemonia do consenso neoliberal, 
imposta a partir dos anos 80, pelo depauperamento da teoria econô-
mica no Brasil. Como lembra Goldenstein, em Repensando a dependência, 
os anos da ditadura militar e o sucesso do projeto econômico capitalis-
ta subordinado e excludente, posto em funcionamento desde os anos 
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JK, foram, aos poucos, criando um clima intelectual em que algumas 
categorias de análise, tais como subdesenvolvimento, periferia, imperialismo, 
dependência, deixaram, aos poucos, de ser utilizadas para explicar a rea-
lidade brasileira (1994, p. 17).

O crescimento econômico do início dos anos 70, alimentado pelo ma-
ciço ingresso de capitais externos, que ficou conhecido como “Milagre 
Brasileiro”, arrefeceu a discussão sobre as profundas contradições da 
organização capitalista no Brasil e da sua interação subordinada com o 
capitalismo internacional. Pode-se dizer que o debate econômico cir-
cunscreveu-se à questão das desigualdades da distribuição de renda gera-
das pelo “modelo econômico” da ditadura – à direita, postulando o cres-
cimento do “bolo” antes de dividi-lo; à esquerda, denunciando o modelo 
concentrador e, não poucas vezes, dirigindo suas críticas ao “Estado 
autoritário” (ibid., p. 18). Na verdade, as altas taxas de crescimento eco-
nômico, a partir da associação com os capitais forâneos, pareciam con-
firmar a tese que, em meados dos anos 60, apostou na possibilidade 
da combinação de desenvolvimento e dependência na América Latina 
(CARDOSO; FALETTO, 1981).

Mesmo havendo a retomada episódica de alguns temas estruturais 
(dívida externa, II PND), o que se viu, pela década de 1980 afora, foi 
o predomínio inconteste de questões que, de imediato, mais afligiam o 
país: inflação e crises cambiais. Isso fez com que, cada vez mais, a pro-
blemática econômica adquirisse os contornos da discussão das políticas 
anti-inflacionárias. O debate, circunscrito ao teor dos “pacotes econômi-
cos” então postos em prática, afastou-se das questões mais abrangentes 
ou “estruturais”. O lugar do Brasil na economia capitalista mundial, os 
problemas do país subdesenvolvido, de industrialização retardatária e 
subordinada, foram relegados a um segundo plano.

Sabe-se que o final dos anos 80 trouxe de volta ao debate as ques-
tões estruturais, mais amplas. No entanto, elas ressurgiram sob a ótica 
das formulações neoliberais. Nesse momento, ganhava corpo um novo 
consenso em termos de política econômica para a América Latina: o 
Consenso de Washington. Segundo essa ótica, os problemas dos países sub-
desenvolvidos seriam solucionados a partir de um conjunto básico de 
medidas, entre as quais: disciplina fiscal e orçamentária, corte nos pro-
gramas sociais, abertura dos mercados nacionais aos fluxos do comércio 
e do capital financeiro internacional, privatização das empresas públicas 
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para o pagamento das dívidas do Estado (ibid., p. 20). “Flexibilização” 
dos direitos no mundo do trabalho e recuo do Estado das áreas estraté-
gicas da economia eram, também, elementos integrantes do receituário.

No entanto, a crise de larga duração, os ajustes nas formas de acu-
mulação e de regulação do capitalismo mundial e suas dolorosas mani-
festações, sobretudo na periferia, desmentindo o “fim da história”, e o 
êxito inconteste do mercado como modelador da sociabilidade humana, 
trouxeram à luz as profundas contradições geradas pelas formas capi-
talistas contemporâneas e pela inserção do Brasil (e da América Latina) 
no mundo globalizado. Confrontado com a instabilidade crescente dos 
mercados financeiros globais, com a concentração gigantesca dos capi-
tais, com o desemprego, com as baixas taxas de crescimento econômi-
co e com a reprodução a níveis insustentáveis da miséria e da exclusão 
social, o pensamento econômico brasileiro encontrou-se frente a frente 
com uma realidade que exigia algo mais do que respostas circunscritas 
aos movimentos de conjuntura. Questões estruturais, silenciadas por 
mais de duas décadas, começaram a demandar reflexão e a cobrar res-
postas do pensamento econômico brasileiro, que, com raras exceções, 
deu mostras de estar desarmado perante os novos desafios.

A esta altura, pode-se voltar àquilo que, originalmente, provocou es-
tas digressões. Ou seja, a indagação sobre os motivos mais profundos, 
subjacentes ao interesse pela pesquisa do pensamento de Celso Furtado, 
que nos últimos tempos, aliás, tornou-se objeto de inúmeros estudos. 
Talvez essa seja uma pergunta que, com propriedade, também possa ser 
estendida às motivações que levaram muitos pesquisadores contempo-
râneos a perscrutar o passado do pensamento social brasileiro e analisar 
um conjunto de teóricos que fizeram da questão nacional o centro de 
suas reflexões – Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Nestor 
Duarte, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, entre outros.

Há um dado positivo nesse processo, se nele se enxergar a presença 
de um movimento embrionário que, ao realizar a prospecção do pensa-
mento social brasileiro, tenta reatar os fios de uma construção intelectual 
interrompida, que tinha a questão nacional como eixo das preocupações. 
Positivo, é claro, se por isso não se entender uma indefensável retomada 
de análises teóricas e projetos de desenvolvimento que o tempo, defini-
tivamente, superou. De qualquer forma, tem-se pela frente o desafio da 
reanimação de um debate teórico capaz de recolocar a história e as gran-
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des questões nacionais,1 outra vez, em discussão, levando-se em con-
sideração a realidade capitalista contemporânea e dando a elas um en-
caminhamento numa perspectiva efetivamente popular. Provavelmente, 
tal como o deus Janus (uma imagem cara a Celso Furtado), que, simbo-
lizando a História, tanto olha para frente como para trás, muitos histo-
riadores, economistas e cientistas sociais estão hoje vasculhando o pas-
sado do pensamento brasileiro, movidos pela premência de responder à 
demanda social por uma reflexão sobre o estado de coisas, no mundo 
dos homens e das ideias no Brasil, e sobre as perspectivas de futuro; 
muitos deles dando-se conta, talvez, dos descaminhos de uma geração 
de intelectuais que, desenraizada e alheia às necessidades essenciais da 
maioria dos brasileiros e latino-americanos, postulou uma modernização 
a qualquer preço.

Decerto, a fragilidade teórica e a perda da força criativa não se ma-
nifestam exclusivamente no pensamento econômico brasileiro contem-
porâneo. Elas são, infelizmente, largamente compartilhadas por outros 
setores da produção intelectual no país, no campo das ciências humanas. 
E, certamente, a renúncia às preocupações e ao compromisso de trans-
cender a forma capitalista excludente e subordinada na qual o Brasil e a 
América-Latina estão mergulhados desde as remotas origens coloniais 
tem algo a ver com tudo isso.

O leitor que conheça a obra de Celso Furtado deverá, neste trabalho, 
estranhar algumas ausências: os textos dos anos 70 e aquilo que foi pro-
duzido na década de 1980. Aliás, excetuando-se alguns artigos e várias 
entrevistas para publicações especializadas e a grande imprensa, desse 
período figuram apenas uns poucos ensaios e sua trilogia autobiográfica. 
Na verdade, os objetivos desta pesquisa fizeram com que o foco analíti-
co estivesse direcionado, prioritariamente, para o que Furtado produziu 
até meados dos anos 60, que, aliás, reconhecidamente, constitui sua fase 
de maior dinamismo e criatividade intelectual. Obviamente, não deve se 
entender que os textos das décadas posteriores tenham sido ignorados. 
Eles apenas não compuseram o campo imediato da análise. Da mes-
ma forma, não se vão aqui encontrar análises ou referências ao Plano 
Trienal, elaborado por Furtado no período em que esteve à frente do 

1 Entre estes trabalhos cabe destacar: Cepêda (1998); Dantas  (1999),  Guimarães  (1999),  
Sampaio Jr.  (1999),  Kalvan  (2000).
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Ministério Extraordinário do Planejamento, durante o governo Goulart. 
A proposta e os caminhos desta pesquisa fizeram com que a análise da 
prática reformadora de Furtado incidisse sobre o Nordeste, dados o sig-
nificado ideológico, a importância política e a duração da sua experiência 
à frente da Sudene.

Para este trabalho, foram tomados como fonte de pesquisa os textos 
produzidos até 1966, que incluem material de caráter diverso: discursos, 
livros de análise histórico-econômica, tese para concurso acadêmico, en-
saios, artigos publicados em revistas especializadas, ao que foram acres-
centadas algumas entrevistas. É importante observar que, dada a existên-
cia de uma quantidade expressiva de depoimentos – alguns publicados, 
outros apenas registrados, como no CPDOC/FGV – e o caráter da in-
vestigação (voltada essencialmente à análise da produção teórica), hesi-
tou-se em recorrer a uma entrevista pessoal com Furtado. No entanto, a 
elaboração da segunda parte da pesquisa, que trata das suas concepções 
políticas e de sua formação intelectual, tornou evidente a necessidade de 
um contato direto, para que fossem esclarecidos alguns caminhos de sua 
formação teórica, certas leituras e, principalmente, possíveis influências 
intelectuais não declaradas, que ficaram à sombra nos seus relatos auto-
biográficos. Assim, em agosto de 2001, no Rio de Janeiro, foi realizada 
uma entrevista com Celso Furtado, o qual, com generosidade e notável 
memória, deu importantes esclarecimentos a respeito dos seus anos de 
formação e de suas primeiras vivências intelectuais. As informações ob-
tidas foram incorporadas ao texto da pesquisa e a transcrição do depoi-
mento foi anexada ao final do livro.

Organizado em três partes, este trabalho traz, na primeira, “História e 
projeto nacional”, o exame do sentido da história na obra de Celso Furtado 
e a investigação das articulações existentes entre sua produção historiográ-
fica e sua proposta de desenvolvimento nacional. Aqui, o ponto central da 
análise é sua obra mais conhecida - Formação Econômica do Brasil.

Na segunda parte, “Política e razão: o lugar do Estado no desenvol-
vimento”, examina-se a concepção de planejamento, o lugar do Estado 
e o papel das elites e dos intelectuais no projeto nacionalista de Furtado. 
O eixo da análise é a investigação das influências do pensamento social 
brasileiro das décadas de 1930 e 1940 sobre sua formulação teórica e do 
possível diálogo entre Furtado e os pensadores precedentes, envolvidos 
em projetos de modernização do país.
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Na terceira e última parte, “O projeto de construção capitalista do 
Nordeste”, analisam-se o lugar e o papel do Nordeste no ideário desen-
volvimentista de Celso Furtado. Concebida como ponto de confluência 
dos temas gerais tratados anteriormente, essa parte tem como foco as 
relações entre o projeto nacional e a questão regional. Procura-se aí ana-
lisar o modo como suas concepções de história, Estado, planejamento e 
ação política se entrelaçam nas leituras sobre o Nordeste e nos planos de 
desenvolvimento regional da Sudene. Momento privilegiado, sua atua-
ção na Sudene corresponde ao período em que, como teórico e homem 
público, Celso Furtado teve o Brasil pela primeira vez como palco de 
atuação exclusiva. Envolvido em embates que, no Nordeste, colocavam 
frente a frente os grupos que travarão a batalha final pelo controle do 
país em abril de 1964, Furtado foi forçado a explicitar, com uma clareza 
inesperada, suas convicções políticas e as motivações ideológicas que o 
mobilizavam como reformador social.

Por último, as considerações finais enfeixam as conclusões a que se 
chegou durante a pesquisa e apresentam, em linhas gerais, os funda-
mentos políticos e ideológicos que deram sustentação ao projeto na-
cionalista de desenvolvimento e às concepções teóricas de Furtado; as 
determinações e a função social de seu pensamento no Brasil dos anos 
50 e 60, quando estavam sendo definidos os caminhos da organização 
capitalista industrial.
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