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Projeto nacional: 
o historiador e o lugar da história

1

(...) o que anima vivamente o historiador a trabalhar o passado é nele en-
contrar a matéria viva e incandescente que permite manipular experiências 
e elementos históricos, para moldar o futuro da Nação. O passado, então, 
aparece como o despertar da consciência da Nação e da nacionalidade para 
um certo tipo de Nação. Sua identidade ou diferenças com outras nações 
nascerão do passado reconstituído.

(ODÁLIA, 1997)

Quatro décadas depois de ter publicado seu trabalho mais conhecido, 
Formação econômica do Brasil, Celso Furtado lembrava em um artigo que

A corrente do pensamento econômico que domina os grandes centros 
acadêmicos ignora a especificidade do subdesenvolvimento, pretendendo 
englobar todas as situações históricas de aumento persistente de produti-
vidade em um só modelo explicativo. É a obsessão do monoeconomics a que 
se referiu Hirschman, o “falso universalismo” de que já falava Prebisch em 
1949. Segundo essa doutrina, existe um só modelo de industrialização nas 
economias de mercado, o qual se desdobra em fases temporais. Mas a reali-
dade é cabeçuda e nem sempre é possível escamoteá-la.2

2 A primeira edição data de janeiro de 1959. O livro, segundo o autor, foi redigido entre no-
vembro de 1957 e fevereiro de 1958, período em que permaneceu no King’s College, na 
Universidade de Cambridge (Inglaterra), fazendo estudos de pós-graduação (FURTADO, 
1985, p. 204-205; 1997, p. 11-12).
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Depois de retomar as principais teses da teoria do subdesenvolvi-
mento de inspiração prebischiana e analisar a especificidade e os desajus-
tes do processo espontâneo de industrialização periférica (substituição 
de importações), Furtado encerra o texto afirmando que (1992, p. 15-19)

O subdesenvolvimento, como o deus Janus, tanto olha para frente como para trás, não 

tem orientação definida. É um impasse histórico que espontaneamente não pode levar 

senão a alguma forma de catástrofe social. Somente um projeto político apoiado em 

conhecimento consistente da realidade social poderá romper a sua lógica perversa. 

Essas afirmações bem podem ser tomadas como uma síntese repre-
sentativa de sua longa trajetória intelectual. Aí se encontra a ideia de uma 
teoria original que desse conta da especificidade da periferia subdesen-
volvida - “impasse histórico” que, deixado ao livre jogo das forças de 
mercado, aprofundaria a perversidade da exclusão, levando à “catástrofe 
social”. Aí está, também, a preocupação com a história, a um só tempo 
elemento conformador do atraso periférico e instrumento teórico capaz 
de propiciar o conhecimento consistente da realidade e orientar a supe-
ração do subdesenvolvimento através do “planejamento democrático”.

A preocupação com a história levou Furtado a produzir vários tra-
balhos cuja temática era o processo histórico-econômico brasileiro e 
latino-americano. E, dentre eles, o mais significativo foi, sem dúvida, 
Formação econômica do Brasil - ensaio de análise histórico-econômica da 
trajetória do Brasil da colonização ao período da industrialização por 
substituição de importações - considerado por muitos um clássico do 
moderno pensamento brasileiro (OLIVEIRA, 1983; BIELCHOWSKY, 
1989; MANTEGA, 1989; IGLÉSIAS, 1981; MALLORQUIN, 1993). 
Tal foi a influência dessa obra sobre gerações de cientistas sociais no 
Brasil, que Oliveira chegou a afirmar que, graças a ele, Furtado tornou-
-se um dos “demiurgos do Brasil” (1983, p. 13):

Esta obra tem uma imensa significação na história brasileira. Coloca-se, se-
guramente, ao lado de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, Raízes do 
Brasil de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo 
- Colônia, de Caio Prado Jr. - obras que explicaram o Brasil aos brasileiros. 
A obra de Furtado, no entanto, vai mais além: não porque seja teoricamente 
superior, senão porque foi escrita in actione. Enquanto as anteriores explica-

Celso Furtado.indd   32 27/02/2020   20:40:39



33

ram e “construíram” o país do passado, a de Furtado explicava e “construía” 
o Brasil dos seus dias: era contemporânea de sua própria “construção”. 
Nenhuma obra teve a importância ideológica de Formação Econômica do 
Brasil em nossa recente história social.3

Essa incursão pela história pode, sem dúvida, ser vista como um 
dos traços distintivos, conformadores da originalidade teórica de 
Furtado e que faz dele caso único entre os economistas brasileiros. 
Particularidade que ele mesmo ressalta em suas obras autobiográficas. 
Em seu Auto-retrato intelectual,4 por exemplo, refere-se à importância 
decisiva de sua descoberta da “busca de um sentido para a história” 
como “uma atividade intelectual perfeitamente válida”, da “ideia de 
que as formas sociais são históricas, (que) portanto podem ser supe-
radas”, o que lhe “permitia ver o mundo com outros olhos”. Graças 
à história, a economia deixaria de ser, segundo suas palavras, “uma 
ciência menor, para gente sem imaginação”, “jogos de espírito pue-
ris”, como se referia aos malabarismos retóricos do professor que, na 
Universidade do Brasil, procurava lhe “transmitir a ideia da utilidade 
marginal”. Relembrando ainda os primeiros tempos da formação uni-
versitária, destaca o papel que as leituras de Pirenne, Sombart e outros 
historiadores das origens do capitalismo, e de Antonio Sérgio, sobre a 
história portuguesa, exerceram na descoberta da importância dos es-
tudos da “Economia para melhor compreender a história”. Através do 
enfoque histórico pôde chegar à economia com “uma visão globali-
zante, macroeconômica”. Dessa forma, a economia passaria a ser, no 
seu entender, apenas um instrumental a permitir, “com maior eficácia, 
tratar problemas que me vinham da observação da história ou da vida 
dos homens em sociedade. (...) Nunca pude compreender a existência 
de um problema estritamente econômico” (ibid., p. 33-36).

3 Ricardo Bielchowsky lembra em artigo que “Formação econômica do Brasil“, de Celso Furtado, 
continua sendo, 30 anos após seu lançamento, a mais famosa e divulgada obra da literatura 
econômica brasileira, editada em nada menos de dez idiomas e um quarto de milhão de exem-
plares” (1989, p. 38).

4 Escrito em março de 1972, para um número comemorativo do International Social Journal, v. 
XXV, n. 1-2, foi publicado em português, pela primeira vez, em 1983, sob o título de Auto-
retrato intelectual, na coletânea organizada por Francisco de Oliveira. Foi republicado, pos-
teriormente, em 1997, com novo título, As aventuras de um economista brasileiro, na Obra 
autobiográfica (OLIVEIRA, 1983; FURTADO, 1997b).
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Em Fantasia organizada, de sua trilogia memorialística, Furtado, reme-
morando suas preocupações teóricas iniciais, afirma que seu propósito 
era “encontrar fórmulas metodológicas que permitissem conjugar os re-
cursos da História e da análise”. Lembra, também, que

Não se tratava, (...), de “explicar” a História, deslizando para formas de 
reducionismo em que havia caído Marx e tantos outros pensadores do sé-
culo XIX. O que tinha em vista era iluminar áreas pouco visíveis, aumentar 
a percepção da História fazendo apelo aos recursos das Ciências Sociais, 
particularmente da Economia. As relações entre a ocupação do espaço, o 
intercâmbio externo, a diferenciação das estruturas produtivas internas e a 
evolução da produtividade poderiam ser detectadas como tendências para 
cada período do qual tivéssemos uma visão global dada pela História.

E, referindo-se especificamente à realidade brasileira, o grande objeto 
de suas preocupações, concluía

Em casos simples, como o da civilização do açúcar no Nordeste brasileiro, 
era possível construir um modelo de tipo macroeconômico que projetasse 
luz sobre a lógica de sua expansão e declínio. Com base nesse enfoque me-
todológico comecei a repensar a História do Brasil, ao mesmo tempo que ia reformu-
lando minha visão do processo de desenvolvimento. (1985, p. 167-168 - grifos meus)

“Repensar a História do Brasil” ao mesmo tempo “que ia reformu-
lando (...) a visão do processo de desenvolvimento”. O destaque a essas 
duas frases se explica por abrirem caminho para uma instigante perspec-
tiva de análise. Refiro-me à investigação do lugar da história na teoria de 
Celso Furtado e as relações com seu projeto de desenvolvimento para 
o Brasil. Mas não se entenda por isso trilhar o caminho das já conheci-
das formulações sobre o significado que, para a abordagem econômica 
estruturalista, teve a inovação analítica representada pela leitura histó-
rica de Furtado (BIELCHOWSKY, 1988 e 1989; MANTEGA, 1984; 
MALLORQUIN, 1993; OLIVEIRA, 1983 E 1983; SUZIGAN, 1986). 
O que se vai tratar é da análise dos contornos, dados por ele, a uma con-
cepção de história do Brasil amparada num projeto de desenvolvimento 
nacional. O objetivo é investigar como esse projeto modelou a leitura 
histórica do passado brasileiro, tendo em vista as conveniências de um 
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plano de construção da nacionalidade. Em outras palavras, trata-se da 
hipótese de que Furtado valeu-se da história para esquadrinhar o passa-
do, tirando das sombras dos acontecimentos pretéritos as determinantes 
do nosso subdesenvolvimento e, ao mesmo tempo, os elementos que, 
inevitavelmente, apontavam para a edificação da nacionalidade autôno-
ma, em conformidade com sua proposta desenvolvimentista.

Essas questões têm como pressuposto a ideia da função ideológica 
da leitura historiográfica e do papel do historiador na produção dessa 
ideologia, ou seja, conceber a história de modo a harmonizá-la com as 
necessidades de um projeto social, pois, como bem lembra Nilo Odália, 
a história pode vir a “ser o espelho em que os homens de uma comuni-
dade devem se olhar e se reconhecer”. Essa questão fica particularmente 
evidenciada quando esse projeto social se destina à implementação de 
um dado tipo de organização nacional, pois a representação da naciona-
lidade almejada é, em geral, uma construção que,

[...] aparece como o resultado de relações sociais, que permanecem aquém 
e além das condições reais dos indivíduos, acima dos interesses de classes 
e grupos sociais que formam a comunidade. Nenhuma hierarquia social, 
nenhuma diferenciação de classe, nenhuma discriminação quanto à cor, 
quanto ao saber, quanto à riqueza parece estar à raiz do que chamamos de 
Nação. (...) O pacto de solidariedade social que se realiza dentro de uma 
comunidade, que se pretende nacional, não é, porém, fruto de um tácito 
consenso; seria mais próximo da realidade dizer que o falso consenso em 
que nos vemos enredados decorre de uma ideologia, de fundamentos histó-
ricos, em que as diferenciações, as hierarquizações sociais que determinam 
efetivamente as opções feitas são sistematicamente reduzidas e esquecidas. 
(1997, p. 36)

O “pacto de solidariedade social” que viabiliza a Nação acabaria sen-
do, na verdade, uma imposição da classe ou de frações da classe do-
minante que detêm a hegemonia e que, por isso, podem fazer de seu 
projeto particular um projeto geral, de “sua ideia” de Nação, “a ideia” de 
Nação. A representação particularizada só poderá ganhar legitimidade 
no momento em que seus valores forem apresentados como universais 
ou “neutros”. A ideologia terá cumprido sua função quando os mem-
bros dos diferentes segmentos sociais virem esses valores, não apenas 

Celso Furtado.indd   35 27/02/2020   20:40:39



36

como legítimos, mas também como seus. E, nesse processo, o historia-
dor pode vir a ser chamado para cumprir uma função ideológica essen-
cial: “homogeneizar o passado para que as peculiaridades sejam traços 
distintos de um povo e não no interior de um povo”. A memória e o 
passado poderão, assim, ser relidos e reconstituídos “em razão do inte-
resse maior já definido, a Nação” (ibid., p. 37).

Os pressupostos dessas formulações remetem, em certa medida, a 
algumas questões: “O que fabrica o historiador quando ‘faz história’? Em que 
trabalha? Que produz?” ao buscar “as leis silenciosas que circunscrevem o espaço 
da operação histórica”? Ou seja, a definição do estatuto do pensamento 
histórico pelo lugar social de sua produção ou, ainda, a compreensão da 
historiografia como um testemunho participante de época, preocupada 
em descobrir e recortar o passado segundo perspectivas e motivações 
particulares (CERTAU, 1995, p. 17-18).

Nessas indicações talvez se encontre a chave para a análise do lugar 
da história na obra de Furtado, o caminho para se compreender suas 
preocupações em construir um “esboço do processo histórico de for-
mação da economia brasileira”, como entendia ser sua Formação econô-
mica do Brasil; seu declarado propósito de “descortinar uma perspectiva 
o mais possível ampla”, para “captar as inter-relações e as cadeias de 
causalidade que constituem a urdidura dos processos econômicos” do 
país; e, finalmente, a função prática desse conhecimento, qual seja, “a 
aplicação dessas teorias [econômicas] aos processos históricos subjacen-
tes à realidade na qual [se] vive”, com a finalidade de nela atuar de modo 
a transformá-la (FURTADO, 1964, p. 10).

Dos economistas brasileiros de sua geração e mesmo daquelas ime-
diatamente posteriores, envolvidos num projeto capitalista de desenvol-
vimento,5 Furtado foi o único a delinear um vasto painel histórico de 

5 A referência ao envolvimento com um projeto capitalista de desenvolvimento nacional e à 
condição de economista permite deixar Caio Prado Júnior à margem dessas considerações. 
Compondo a “geração dos anos 30” e fazendo parte da tríade clássica da historiografia bra-
sileira contemporânea, ao lado de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado 
Júnior, pensador e militante, construiu uma análise marxiana da formação social brasileira, re-
volucionando a escrita da história no Brasil e levando, segundo palavras de Carlos Guilherme 
Mota, “a luta de classes, como categoria analítica [para] nossa historiografia”. Seus traba-
lhos mais importantes antecederam de muito os de Furtado - Evolução política do Brasil, 1933; 
Formação do Brasil contemporâneo, 1942; História econômica do Brasil, 1945 – e, de igual modo, foram 
construídos à margem da vida acadêmica institucional (NOVAIS, 1986, p. 13; MOTA, 1977). 
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evolução da economia brasileira – da colonização à fase da instalação in-
dustrial substitutiva das importações – com o propósito de demonstrar a 
peculiaridade histórica de um país subdesenvolvido, diversa da trajetória 
das nações industrializadas centrais. Fica claro seu intento de colocar 
em evidência, a partir da análise da processualidade histórica brasileira, 
o desenvolvimento dos países atrasados – tendo como base a industria-
lização planejada, a integração regional, o mercado interno e a ampla 
participação do Estado nesse processo – como um problema específico, 
a demandar um esforço teórico absolutamente original.

A originalidade de Furtado, no entanto, não fez dele um caso único no 
pensamento e na tradição historiográfica brasileira. Muitos o antecederam, 
investidos da missão de resgatar do passado os elementos que pudessem 
orientar a consecução de um projeto nacional, em conformidade com 
um segmento social específico, e oferecer o argumento histórico legiti-
mador da ideia de nação. São referências, entre tantos outros, Varnhagem, 
Capistrano de Abreu, Gilberto Freyre, Paulo Prado, Oliveira Viana, que 
vasculharam a experiência histórica brasileira em busca dos elementos pe-
culiares da nossa geografia e do nosso cadinho étnico-racial que teriam 
possibilitado o surgimento de uma nação moderna nos trópicos.6

No entanto, apesar da proximidade temática, da larga divulgação e anterioridade temporal, 
Celso Furtado em momento algum faz referências às formulações de Caio Prado Júnior. 
Diversidade teórico-metodológica, projetos excludentes poderiam, talvez, explicar o silêncio 
ou, quem sabe, o mudo diálogo com o grande historiador contemporâneo. Alguns autores, 
como José Márcio Rego, chegaram, inclusive, a se dedicar à investigação do “silêncio” de 
Furtado com relação à obra de Caio Prado Júnior (REGO, 2001, p. 185-197). Em uma en-
trevista, realizada em 1992, Furtado faz uma rara referência ao assunto: “Com o Caio Prado, 
é um pouco diferente, porque eu tinha lido Formação do Brasil contemporâneo e tinha per-
cebido as enormes limitações do Caio do ponto de vista econômico. Quando é história, era 
interessante, mas não original. Agora, quando entrava em economia, era rígido, o marxismo 
dele o imobilizava para pensar por conta própria. Eu percebi isto e quando escrevi o meu livro, 
não o citei. Depois, muita gente me disse que era um absurdo não ter citado, e ele mesmo 
ficou magoado. Mas também não citei o Gilberto. Agora, isso tem outra explicação: eu não 
quis fazer uma bibliografia exaustiva”. Folha de S. Paulo, 19-7-1992.

6 Em seu livro As formas do mesmo, Nilo Odália observa que “É sobre a estrutura racial, que 
dissimula uma realidade de estrutura de classes, que vão convergir todos os esforços de inter-
pretação da nossa história de parte significativa dos intelectuais brasileiros do século XIX e das 
primeiras décadas do século XX, demonstrando de maneira eloquente que, em primeiro lugar, 
uma opção de sociedade já havia sido feita, tendo como paradigma a sociedade europeia e, em 
segundo que essa opção era também uma forma de integração a essa sociedade. Integração 
que demandava uma metamorfose dos elementos espúrios da estrutura racial, índios e negros, 
pelo remédio da fusão ou miscigenação racial” (1997, p. 19).

Celso Furtado.indd   37 27/02/2020   20:40:39



38

Em relação a essa historiografia brasileira que começou a ser escrita 
no final do século XIX, a partir do processo de emancipação política 
da América portuguesa, e que nasceu “comprometida definitivamente 
com a questão nacional”,7 Celso Furtado representa, a um só tempo, 
continuidade e ruptura. E isso porque, se, por um lado, herda a tradi-
ção de buscar numa história fundante, de caráter ensaístico, as premis-
sas de um inevitável projeto nacional, por outro, descarta o viés étni-
co-racial, o determinismo geoclimático de seus antecessores remotos, 
além do tratamento predominantemente político e culturalista dado à 
questão nacional. Do significado e da importância dessa ruptura, que 
abriu caminho à leitura macroeconômica da processualidade histórica 
no Brasil, Celso Furtado parece ter clara consciência, como demonstra 
numa de suas entrevistas:

(...) eu fui chegando à conclusão de que havia qualquer coisa de errado com 
o Brasil. Era fácil demais seguir a linha que era aceita, indicada pelos que 
estudavam o Brasil na época. O próprio Euclides da Cunha e Oliveira Viana 
eram fascinados pela sociologia do século XIX, que valorizava o padrão das 
etnias, das raças. Eugênio Gudin, por exemplo, era o maior economista do 
Brasil. Tinha seguidores, representava internacionalmente o país e iria ser 
um dia ministro da Fazenda. Ele partia do princípio de que o Brasil tinha in-
ferioridades naturais, principalmente por seu clima e sua raça. Pronto, estava 
tudo explicado. Ora, eu me revoltei contra isso. Eu já tivera uma influência 
de Gilberto Freyre, que nos abriu a visão da sociologia moderna americana, 
com a teoria da cultura, com Franz Boas. No fundo, era um sistema de cul-
tura que era inferior, que criava essa situação. Não era o clima, nem a raça.8

7 “História e historiografia, ação e pensamento, Estado nacional e suas subsequentes repre-
sentações são componentes de um mesmo momento pleno de historicidade”, o momento 
de construção nacional pós-independência. A historiografia brasileira cumpriria, assim, papel 
semelhante à literatura brasileira do século XIX, nas palavras de Antonio Candido, “fruto de 
condições históricas - quase imposição nos momentos em que o Estado se forma e adquire 
fisionomia nos povos antes desprovidos de autonomia ou unidade. Aparece no mundo con-
temporâneo como elemento de autoconsciência, nos povos velhos ou novos que adquirem 
ambas, ou nos que penetram de repente no ciclo da civilização ocidental, esposando as suas 
formas de organização política” (JANOTTI, 1998, p. 122).

8 Entrevista: Celso Furtado: decifrando o Brasil. Democracia Viva, n. 1 (nov.), p. 59, 1997.

Celso Furtado.indd   38 27/02/2020   20:40:39



39

Não se imagine, no entanto, encontrar na obra de Furtado um debate 
com os antecessores, dos quais se distingue ideologicamente e se afas-
ta no plano da formulação teórica. Nada mais estranho à composição 
textual e analítica de Furtado do que o tom polêmico, a crítica aberta, 
o enfrentamento intelectual explícito. O “estilo Furtado” foi, aliás, per-
cebido por Francisco de Oliveira como uma preocupação de garantir a 
dimensão “científica” do discurso, como “resultado de um esforço civili-
zatório, sua contribuição para superar, no Brasil, a discussão estéril e ba-
charelesca, opiniática” ou, ainda, “o menoscabo por uma produção que, 
aos olhos de um economista recém-fascinado pela produção anglo-saxã, 
cujas formas da retórica têm outra sintaxe e outro léxico, tinha tudo para 
parecer não científica e até anticientífica” (1997, p. 47-48). Existe, obvia-
mente, um certo diálogo com os que o antecederam na tarefa de resga-
tar, na história, os fios da tessitura de um projeto de construção nacional. 
Podemos percebê-lo, sem dúvida, mas não enxergá-lo de pronto, pois, 
como se verá mais adiante, ele é sutil, chegando a ser quase invisível.

Como seus predecessores, Celso Furtado viu-se à frente de um proces-
so histórico de longa duração no Brasil, no que tange à construção da na-
cionalidade, e que na década de 1950 ainda não havia sido completado em 
muitos aspectos. No seu caso, a articulação historiografia/projeto nacional 
não cuidava da edificação de uma nação civilizada, branca e europeia nos 
trópicos ou da missão de preservar a unidade territorial, tarefas impostas 
como desafios às elites logo após o processo de independência, no século 
XIX. Tratava-se, isto sim, de explicar o atraso brasileiro no contexto ca-
pitalista global, de propor planos de desenvolvimento industrial autôno-
mo e de pensar a unidade territorial nos termos da integração econômica 
regional. Nação/desenvolvimento industrial era, portanto, a identidade a 
ser forjada. Como historiador e ideólogo desse processo, caberá a Celso 
Furtado construir uma consciência nacional desenvolvimentista, cujos ali-
cerces deveriam ser buscados nas profundezas da história, revolvidas pela 
ação diligente do intelectual amparado pela ciência, sustentado pela razão 
advinda da consciência da missão reformadora e investido, como histo-
riador, “na função de guia e controlador das idas e vindas em direção ao 
passado e ao futuro” (ODÁLIA, 1997, p. 49).

É dessa ampla perspectiva, de claras dimensões políticas e ideológi-
cas – o contexto de um projeto nacional que envolve, ao mesmo tempo, 
uma necessária construção do conhecimento histórico –, que se pode 
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entender a importância e o significado de Formação econômica do Brasil no 
ideário de Celso Furtado e no pensamento social brasileiro. Nos próxi-
mos capítulos, vai-se tratar da genealogia dessa obra, buscando-se suas 
origens e suas motivações determinantes. Como se verá, entre outros, o 
recurso à análise textual, quase em termos de uma exegese, será a via uti-
lizada para garantir a fidelidade às formulações e aos caminhos teóricos 
seguidos por Furtado.
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