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Formação econômica do Brasil: 
A reconstrução histórica do 

subdesenvolvimento

A preocupação central consistiu em descortinar uma perspectiva o mais 
possível ampla. Na opinião do autor, sem uma adequada profundidade de 
perspectiva torna-se impossível captar as inter-relações e as cadeias de cau-
salidade que constituem a urdidura dos processos econômicos.

(FURTADO, 1964)

3

Formação econômica do Brasil foi organizado em 36 capítulos, agrupados 
em cinco partes, que cobrem a história econômica do país do século 
XVI ao século XX. Nas quatro primeiras, ocupa-se dos fundamentos 
econômicos da colonização, das economias escravistas de agricultura 
tropical (o ciclo açucareiro) e de mineração; da transição para o trabalho 
assalariado, no século XIX, com o café. Aqui, nas primeira e segunda 
partes, a obra parece ter se beneficiado da pesquisa anteriormente reali-
zada no doutorado, na Universidade de Paris, uma vez que, em descom-
passo com as partes subsequentes, mais discretas quanto às citações bi-
bliográficas, a riqueza de referências aí encontradas denuncia as origens 
acadêmicas que presidiram sua formulação original. No quinto e último 
segmento, Celso Furtado dedica-se à análise da transição da economia 
agroexportadora sustentada pelo café para um sistema industrial, reser-
vando o último capítulo às projeções econômicas para a década de 1960. 
Como o autor mesmo observa na introdução do livro, aqui, “seguiu de 
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perto o texto de análise apresentada em trabalho anterior (A economia 
brasileira, 1954)” (FURTADO, 1964, p. 9-10).

O reconhecimento da coerência interna da obra, resultado da estru-
tura construída por Celso Furtado, não impede de enxergá-la com ou-
tro formato, qual seja, distinguindo dois grandes blocos, diferenciados 
em razão das diversidades de abordagem e de propósitos. Assim, uma 
leitura que tenha como referência o diálogo entre história e projeto na-
cional, tal como anteriormente sugerido, permite afirmar que Formação 
econômica do Brasil foi concebido tendo em vista um duplo aspecto. Em 
primeiro lugar, como uma análise da particularidade do processo de 
industrialização na periferia subdesenvolvida do capitalismo; e, em se-
gundo, como uma reconstrução do passado colonial e do século XIX 
brasileiros, com o propósito de buscar nas raízes profundas da história 
os entraves ao desenvolvimento industrial, as condições de emergência 
da nação subdesenvolvida. Em outros termos, pode-se compreender a 
composição interna do livro tendo em vista o objetivo de demonstrar 
que a evolução histórica e o crescimento dos países subdesenvolvi-
dos são essencialmente distintos daqueles das nações centrais, o que, 
por sua vez, confere legitimidade às ideias de que tanto a reforma das 
estruturas econômicas periféricas seria diversa da das desenvolvidas 
quanto o esforço de teorização desse processo seria, necessariamente, 
original. Assim, não será39 uma arbitrariedade afirmar que Formação econô-
mica do Brasil é um livro a ser lido “de trás para frente” ou, melhor dizendo, que 
sua construção assim deve ser entendida.

Pode-se, então, afirmar que, tendo como ponto de partida a cons-
tatação do subdesenvolvimento brasileiro – caracterizado pela hetero-
geneidade estrutural, pela industrialização problemática e por profunda 
vulnerabilidade ante os mercados mundiais –, Furtado perscrutou o pas-
sado, buscando na originalidade de nossa constituição histórica as bases 

39 Bielchowsky empreendeu, com muita propriedade, uma releitura da disposição interna do 
Formação econômica do Brasil. Segundo ele, até os 10 primeiros capítulos da 4a parte, Furtado de-
dicou-se “à análise da formação da estrutura subdesenvolvida brasileira”, e nos subsequentes à 
“análise da problemática de crescimento que ocorrerá nessa estrutura específica, na fase áurea 
da expansão cafeeira e na fase de transição para a economia industrial”. Bielchowsky ressaltou, 
entre outros aspectos, o “enfoque ‘keynesiano-estruturalista’ da obra” e a preocupação de 
Furtado, nos capítulos iniciais do livro, “de comprovar que a evolução histórica da economia 
brasileira conduziu à formação de uma estrutura econômica subdesenvolvida” (1989, p. 50).
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do atraso. E isso com o propósito, a um só tempo teórico e ideológico, 
de demonstrar que o subdesenvolvimento não era um estágio pelo qual 
as nações adiantadas passaram um dia, mas um produto da expansão 
capitalista que, deixado ao sabor do livre jogo das forças de mercado, 
perpetuar-se-ia de modo perverso.

Coerente com essa sugestão de leitura da obra, a investigação deve 
principiar pela última parte – aquela em que é feita a análise da “econo-
mia de transição para um sistema industrial (século XX)”. Nessa unida-
de, a preocupação de Celso Furtado é demonstrar, como economista, a 
peculiaridade do processo de industrialização brasileira, levado a cabo 
em uma estrutura econômica atrasada e os desequilíbrios estruturais daí 
decorrentes. Nesse segmento do livro, o seu keynesianismo de raiz cepa-
lina faz com que a abordagem tenha como foco privilegiado os “meca-
nismos de expansão dos níveis internos de renda”. Nele encontraremos 
também a exata medida da novidade representada por sua abordagem, 
a dimensão da originalidade de sua grande contribuição para o pensa-
mento brasileiro dos anos 50 – a ideia da industrialização por substituição 
de importações como a via característica da modernização capitalista dos países de 
extração colonial. 

Seguindo trilha anteriormente aberta em A economia brasileira, Celso 
Furtado principia pela análise dos efeitos do “aumento da importância 
relativa do setor assalariado” no Brasil, o acontecimento mais impor-
tante “ocorrido na economia brasileira no último quartel do século 
XIX”, uma vez que o novo sistema, empregado na produção cafeei-
ra, “apresenta diferenças profundas com respeito à antiga economia” 
(ibid., p. 178). E, entre elas, a que é crucial: a propagação do fluxo de 
renda criado pelas exportações.

Para fins explicativos, divide a renda em dois grupos: “renda dos 
assalariados e renda dos proprietários”, salientando o comportamento 
diferente de cada um deles no que diz respeito aos rendimentos – “Os 
assalariados transformam a totalidade, ou quase totalidade, de sua renda 
em gastos de consumo. A classe proprietária, cujo nível de consumo 
é muito superior, retém parte de sua renda para aumentar seu capital, 
fonte dessa mesma renda”. A partir daí, o que faz é demonstrar como os 
salários aumentam a procura de artigos internos de consumo, cuja pro-
dução pode se expandir facilmente, “dada a existência de mão de obra e 
terras subtilizadas”. É isso que lhe permite afirmar que “A massa de salá-
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rios pagos no setor exportador vem a ser (...) o núcleo de uma economia 
de mercado interno” (ibid., p. 179). Ou seja, a partir do momento em 
que o fluxo de renda gerado nas exportações se propaga pela economia, 
propiciando a produção e a venda de alimentos, roupas, serviços, etc., 
está dada a possibilidade de formação de renda nas mãos de pequenos 
produtores e comerciantes.

A questão dos níveis internos de renda, notadamente a dos baixos 
salários, ocupa um lugar estratégico na teoria da industrialização dos 
países periféricos. Daí a necessidade de se acompanhar, pari passu, a ar-
ticulação conceitual e explicativa dessa problemática no caso brasileiro. 
Segundo suas formulações, a partir de fins do século XIX, observa-se 
um aumento geral da produtividade do sistema econômico no Brasil. 
E isso ocorre porque as atividades ligadas ao mercado interno passam 
a absorver também a mão de obra do setor de subsistência – aconteci-
mento anteriormente restrito à expansão do setor de exportações. No 
entanto, Furtado salienta que isso não significa uma elevação dos salá-
rios reais, dada “a existência de uma reserva de mão de obra dentro do 
país, reforçada pelo forte fluxo imigratório”. Assim, sua conclusão é que 
a relativa elevação do salário médio, observada no Brasil do período, 
apenas “refletia o aumento de produtividade que se ia alcançando atra-
vés da simples transferência de mão de obra da economia estacionária de 
subsistência” (ibid., p. 189).

Quais seriam as implicações, para a economia brasileira, da existên-
cia de uma pressão para baixo sobre os salários reais, advinda do exce-
dente de mão de obra alocado no setor de subsistência? Celso Furtado 
trabalha essa questão em dois níveis, que, entrelaçados, lhe permitirão 
caracterizar, a um só tempo, os mecanismos específicos de ajustes das 
economias dependentes às contrações cíclicas do capitalismo e abrir ca-
minho às explicações do processo de industrialização por substituição 
de importações.

Num primeiro momento, sua formulação servirá para demonstrar 
como as “melhoras de produtividade obtidas dentro da própria econo-
mia exportadora” (os benefícios da elevação dos preços de exportação) 
eram integralmente retidas pelo cafeicultor, já que “nenhuma pressão se 
formava dentro do sistema que o obrigasse a transferi-las total ou par-
cialmente para os assalariados” (ibid., p. 189). O que, por sua vez, tam-
bém criava espaço para o aumento da produção extensiva do café (com 
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aplicação mínima de capital por área ocupada), dado que, no Brasil, a 
terra, assim como a força de trabalho, apresentava elasticidade na oferta. 
Com isso, abria-se o caminho para uma superprodução estrutural no 
setor, o que, aliado ao fato de a grande produção cafeeira ocorrer prati-
camente nas fronteiras de um só país, trará importantes desdobramentos 
para a economia brasileira nas primeiras décadas do século XX.

Num segundo momento, Celso Furtado associará a questão dos bai-
xos salários à problemática da deterioração dos termos de intercâmbio, 
seguindo a forma originalmente proposta por Raúl Prebisch. Ou seja, os 
efeitos de uma oferta elástica de mão de obra e de um frágil movimento 
sindical dos trabalhadores sobre as relações internacionais de comércio 
dos países subdesenvolvidos. Segundo as formulações prebischianas, se 
os salários absorvessem algo do aumento da rentabilidade do setor ex-
portador, durante as altas cíclicas, haveria maior capacidade de defesa do 
país contra a queda dos preços dos seus produtos primários e a conse-
quente deterioração dos termos de intercâmbio. Isso porque, podendo 
os salários oferecer maior resistência à compressão do que os lucros, 
haveria meios de se evitar a tendência secular à deterioração nas relações 
de troca dos produtos primários das áreas periféricas.

Municiado dessas formulações, Furtado poderá voltar-se para a aná-
lise do que considera o mecanismo específico de ajuste das economias 
subdesenvolvidas ante as crises cíclicas do capitalismo: a “socialização 
das perdas”. Segundo ele, na economia dependente, agroexportado-
ra, “a crise se apresentava como um cataclismo, imposto de fora para 
dentro. As contorções que realizava essa economia, para defender-se 
da pressão esmagadora que vinha do exterior, não guardava nenhuma 
semelhança com as ações e reações que se processavam na economia 
industrializada nos períodos de depressão e recuperação que sucediam 
a crise” (ibid., p. 195). Nas nações subdesenvolvidas, e entre elas o 
Brasil, como os efeitos recessivos recaíam sobre os lucros, os empre-
sários conseguiam transferir a pressão cíclica para os demais setores da 
sociedade através do mecanismo de depreciação cambial, pois, confor-
me suas palavras,

Ao reduzirem-se os preços dos produtos exportados – no caso o café 
– tendia a baixar bruscamente o poder aquisitivo externo da moeda na-
cional. Essa baixa se processava mesmo antes que se materializasse o 
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desequilíbrio, pois a simples previsão de que viria tal desequilíbrio era 
suficiente para que tivesse início uma corrida contra o valor externo da 
moeda. Dessa forma, encareciam bruscamente todos os produtos impor-
tados, reduzindo-se automaticamente sua procura dentro do país. Assim, 
sem necessitar de liquidar reservas, que aliás não possuía, a economia 
lograva corrigir o desequilíbrio externo. Por um lado, cortava-se o poder 
de compra dos consumidores de artigos importados, elevando os preços 
destes, e por outro estabelecia-se uma espécie de taxa sobre a exportação 
de capitais, fazendo pagar mais àqueles que desejassem reverter fundos 
para o exterior. 

A redução do valor externo da moeda significava, demais, um prêmio a 
todos os que vendiam divisas estrangeiras, isto é, aos exportadores (ibid., 
p. 192-193).

Ao que acrescentava, ainda:

O processo de correção do desequilíbrio externo significava, em última ins-
tância, uma transferência de renda daqueles que pagavam as importações 
para aqueles que vendiam as exportações. Como as importações eram pagas 
pela coletividade em seu conjunto, os empresários exportadores estavam 
na realidade logrando socializar as perdas que os mecanismos econômicos 
tendiam a concentrar em seus lucros (ibid., p. 194).

Com essas observações, Celso Furtado pretendia chamar a atenção 
para o acirramento de uma tendência característica da economia brasi-
leira: a concentração de renda. Pois, assim como as vantagens comer-
ciais, alcançadas na alta cíclica, eram retidas pelos cafeicultores, dada a 
existência de terra e mão de obra excedentes, nos períodos de declínio, 
o mecanismo de reajuste cambial, que corrigia o desequilíbrio exter-
no, transferia os prejuízos para a massa consumidora. Desse modo, o 
processo de concentração de renda, da fase de prosperidade, não era 
compensado na etapa de contração econômica.

Além do recurso à desvalorização cambial, depois de algum tempo, o 
setor cafeeiro passou a dispor de um outro mecanismo básico de prote-
ção quando sobreveio a crise de superprodução, ao final do século XIX: 
a política de valorização do café, com o propósito de suavizar os efeitos 
depressivos sobre os preços do produto e cujas bases foram definidas pelo 
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Convênio de Taubaté, em 1906.40 No entanto, segundo Furtado, essa políti-
ca de defesa da rentabilidade do setor cafeeiro trazia consigo não a solução 
para os problemas do café, mas a potencialização perversa do problema:

Mantendo-se firmes os preços, era evidente que os lucros se mantinham 
elevados. E também era óbvio que os negócios do café continuariam atrati-
vos para os capitais que nele se formavam. Em outras palavras, as inversões 
nesse setor se manteriam em nível elevado, pressionando cada vez mais 
sobre a oferta. Dessa forma, a redução artificial da oferta engendrava a ex-
pansão dessa mesma oferta, e criava um problema maior para o futuro. (...) 
Dessa forma, o mecanismo de defesa da economia cafeeira era, em última 
instância, um processo de transferência para o futuro da solução de um 
problema que se tornaria cada vez mais grave (ibid., p. 208-209).

Munido desses novos elementos, Furtado poderá, então, formular sua 
análise a respeito das consequências da crise de 1929 sobre a economia 
cafeeira e dos efeitos dos mecanismos de defesa, acionados pelo Estado 
brasileiro, que colocaram em marcha, involuntariamente, o processo de 
industrialização nacional. Surgirá aqui uma explicação engenhosa para o 
nascimento da indústria no Brasil, com base no modelo cepalino-keyne-
siano, que articulará a grande lavoura exportadora à indústria, de modo 
absolutamente original, num processo que ele chamará de industrializa-
ção por substituição de importações.

A crise de 1929 encontrou o setor cafeeiro já bastante debilitado por 
uma superprodução sem precedentes41 – uma situação de desequilíbrio 
estrutural entre a oferta e procura –, agravada pela impossibilidade de se 

40 Segundo Furtado, essa política consistia no seguinte: “a) com o fim de restabelecer o equilíbrio 
entre a oferta e procura do café, o governo interviria no mercado para comprar os excedentes; 
b) o financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros; c) o serviço desses 
empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café 
exportada; d) a fim de solucionar o problema a mais longo prazo, os governos dos estados 
produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações” (1964, p. 207).

41 De acordo com Furtado, “A produção do café, em razão dos fortes estímulos artificiais re-
cebidos, cresceu fortemente na segunda metade desse decênio. Entre 1925 e 1929 tal cresci-
mento foi de quase cem por cento, o que revela a enorme quantidade de arbustos plantados 
no período imediatamente anterior. Enquanto aumenta dessa forma a produção, mantêm-se 
praticamente estabilizadas as exportações. Em 1927-1929 as exportações apenas conseguiam 
absorver as duas terças partes da quantidade produzida” (ibid., p. 209-210).
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“obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, 
pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda de-
pressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reser-
vas” (ibid., p. 215). O Estado brasileiro, então, colocou em ação uma série 
de mecanismos, de modo que os níveis de produção e de renda do setor 
cafeeiro não fossem profundamente afetados. Combinou-se, por um lado, 
o instrumento tradicional de defesa, ou seja, a manipulação da taxa cam-
bial,42 que garantia que a maior parte das perdas fossem transferidas para 
a coletividade através da alta de preços dos importados e, de outro, uma 
política de retenção e destruição de parte da produção cafeeira.

Mas não bastava retirar do mercado parte da produção do café. Era perfei-
tamente óbvio que esse excedente de produção não tinha nenhuma possibi-
lidade de ser vendido dentro de um prazo que se pudesse considerar como 
razoável. A produção prevista para os dez anos seguintes excedia, com so-
bras, a capacidade previsível de absorção dos mercados compradores. A 
destruição dos excedentes das colheitas se impunha, portanto, como uma 
consequência lógica da política de continuar colhendo mais café do que se 
podia vender (ibid., p. 218).

O viés keynesiano fez com que Furtado visse, como consequências 
fundamentais desse duplo mecanismo de defesa da renda do setor ca-
feeiro, a manutenção do nível de emprego na economia exportadora do 
café e, indiretamente, nos setores produtivos ligados ao mercado inter-
no. Assim, o Estado, ao evitar uma contração de grandes proporções 
na renda monetária do setor exportador, teria reduzido, ao mesmo tem-
po, os efeitos do multiplicador do desemprego sobre os demais setores 
da economia.43 Comparando os EUA e o Brasil no período da Grande 
Depressão, Celso Furtado lembrará, por exemplo, que

42 Para Furtado, “A baixa brusca do preço internacional do café e a falência do sistema de con-
versibilidade acarretaram a queda do valor externo da moeda. Essa queda trouxe, evidente-
mente, um grande alívio ao setor cafeeiro da economia. A baixa do preço internacional do café 
havia alcançado 60 por cento. A alta da taxa cambial chegou a representar uma depreciação de 
40 por cento” (ibid., p. 216).

43 Literalmente, “ao permitir que se colhessem quantidades crescentes de café, estava-se incons-
cientemente evitando que a renda monetária se contraísse na mesma proporção que o preço 
unitário que o agricultor recebia por seu produto. É fácil compreender a enorme redução 
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A diferença está em que nos Estados Unidos a baixa de preços acarretava 
enorme desemprego, ao contrário do que estava ocorrendo no Brasil, onde 
se mantinha o nível de emprego se bem que se tivesse de destruir o fruto da 
produção. O que importa ter em conta é o que o valor do produto que se 
destruía era muito inferior ao montante da renda que se criava. Estávamos, 
em verdade, construindo as famosas pirâmides que anos depois preconiza-
ria Keynes (ibid., p. 222).

A sua conclusão será a de que a política de defesa do café, no Brasil 
dos anos 30, foi, na verdade, um “programa de fomento da renda na-
cional”, a prática inconsciente de “uma política anticíclica de maior am-
plitude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer dos países 
industrializados” (ibid., p. 222).

Com esses elementos, Furtado chega à sua análise clássica44 sobre a 
transição da economia primário-exportadora a industrial no Brasil, cuja 
arrancada teria se dado nos anos 30. Para tanto, sua explicação repousa 
sobre a ideia de que a manutenção dos níveis de renda e da procura 
interna, acompanhada pela queda no valor das exportações e a forte 
desvalorização cambial, com a consequente redução brusca no coefi-
ciente de importações (reduzido de 14% para 8% da renda territorial 
bruta), teria levado à grande expansão da oferta interna substitutiva das 
importações, tornadas proibitivas pela queda da capacidade para impor-
tar. E com isso fora obtido algo inédito na estrutura produtiva nacional: 
o deslocamento do centro dinâmico da agricultura de exportação para 
as atividades ligadas ao mercado interno ou, conforme suas palavras, 
“a preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de 
formação de capital” (ibid., p. 227).

Combinando-se a manutenção do elevado nível da procura interna 
com a sua contenção nas fronteiras nacionais, as atividades de mercado 

da renda do agricultor, que teria significado o abandono nas árvores de parte da produção, 
digamos de 1/3 dessa produção, que foi aproximadamente o que destruiu entre 1931 e 1939” 
(ibid., p. 220).

44 A análise de Furtado será criticada, principalmente, por Peláez, que, numa dimensão ortodoxa, 
contesta sua argumentação central. As críticas dizem respeito, principalmente, à questão da 
importância dos créditos públicos no financiamento da política de defesa do café. As teses de 
Peláez abriram viva polêmica teórica na qual se envolveram, em defesa de Furtado, alguns eco-
nomistas como Fishlow, Silber e Wilson Cano. Veja Cano (1998, p. 162-172) e Peláez (1968).
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interno puderam não só manter, mas até mesmo aumentar a sua taxa de 
rentabilidade. E tudo isso porque, ao lado do aproveitamento da capa-
cidade ociosa de algumas indústrias, já em funcionamento no país, e da 
existência de um pequeno núcleo de indústrias de bens de capital, pôde-
-se importar, a preços reduzidos, equipamentos obsoletos dos países em 
crise. Essa industrialização, como Furtado procurou demonstrar, acele-
rou-se após a Segunda Guerra Mundial, estimulada pela política de câm-
bio fixo, acoplada a um controle seletivo das importações que, a partir de 
1947, passaram a privilegiar bens de capital e matérias-primas industriais.

Na busca do que era particular ao processo de industrialização dos 
países subdesenvolvidos, em geral, e do Brasil, especificamente, Furtado 
não se limita à teorização da tipicidade da transição periférica – a in-
dustrialização por substituição de importações. Indo mais além, procu-
ra demonstrar que essa especificidade genética determinará, também, 
uma processualidade única, distinta da ocorrida nos países capitalistas 
centrais. Para ele, o ponto de chegada do largo processo de transforma-
ção da grande lavoura exportadora, dentro de uma sociedade atrasada e 
pouco diversificada, será uma industrialização problemática, com tendência 
estrutural aos desequilíbrios externos da balança de pagamentos e às 
fortes pressões inflacionárias. 

As razões desses desequilíbrios, ocasionados pela forma singular as-
sumida pelo capitalismo no Brasil, deveriam ser buscadas, em última 
instância, no processo histórico de formação nacional, enraizado no sé-
culo XIX e, mais remotamente, nos tempos coloniais. E não terá outro 
propósito a reconstituição histórica da dinâmica econômica brasileira, 
empreendida por Furtado nos 29 capítulos que compõem as quatro par-
tes iniciais do Formação econômica do Brasil.

A interpretação dada por Furtado para os primeiros séculos da for-
mação econômica colonial deixa evidentes os fundamentos teóricos que 
sustentam sua leitura da história do Brasil. Ou seja, de uma parte, uma 
concepção de subdesenvolvimento de inspiração prebischiana – formação 
social economicamente marcada pela heterogeneidade estrutural, produto 
da convivência entre largos setores arcaicos (economia de subsistência), de 
baixa produtividade, e empresas capitalistas exportadoras, que não se vin-
culam ao setor arcaico à medida que “a massa de lucros por [ele] gerados 
não se integra na economia local” – e, de outra, as formulações econômicas 
de matriz keynesiana. Fiel a esse itinerário analítico, Furtado vasculha o pas-
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sado à procura dos momentos históricos cruciais de constituição dos obs-
táculos à geração do mercado interno, dos entraves à formação e expansão 
da renda e à diversificação da economia brasileira, capazes de propiciar um 
processo endógeno de acumulação e desenvolvimento autônomo.45

Na análise da “economia escravista de agricultura tropical” e da “eco-
nomia escravista mineira”, foca sua investigação nos aspectos que dizem 
respeito à capitalização, ao fluxo de renda e ao crescimento da área de sub-
sistência, a partir dos ciclos de expansão e regressão econômica, atribuindo 
lugar central à agricultura açucareira nordestina no processo histórico de 
constituição do subdesenvolvimento brasileiro, a partir da formação do que 
chama de “complexo econômico nordestino”. O que, diga-se de passagem, 
coloca em evidência um dos traços característicos da construção analítica de 
Celso Furtado: a tematização da questão regional nordestina tendo como 
referência a discussão da problemática do desenvolvimento nacional. Mas 
essa questão deverá esperar tratamento conveniente, em outro momento e 
lugar (cf. Parte III - O projeto de construção capitalista do Nordeste)

Furtado principia pela constatação do rápido desenvolvimento da 
indústria açucareira nordestina: “malgrado as enormes dificuldades de-
correntes do meio físico, da hostilidade do silvícola e do custo dos trans-
portes” (1964, p. 55) –, responsável pela base econômica da ocupação 
colonial. Sistema de produção eficiente e densamente capitalizado,46 o 
açúcar apresenta uma alta rentabilidade exportadora, capaz de gerar sig-

45 Analisando o Formação econômica do Brasil, Bielchowsky chama a atenção para um “artifício ex-
positivo” largamente utilizado por Furtado na discussão a propósito da gênese do subdesen-
volvimento no Brasil: o “confronto com o desenvolvimento norte-americano”. Esse recurso 
apareceria em diferentes momentos: “como parte integrante da análise sobre os fundamen-
tos econômicos da ocupação territorial” e no confronto entre as condições das “economias 
norte-americana e brasileira à época de suas independências”. De modo sumário, segundo 
Furtado, teriam contribuído para o desenvolvimento norte-americano “o estímulo à expansão 
da produção doméstica”, “a formação de uma corrente de capitais advindos da Inglaterra”, “a 
posição ‘de vanguarda’ que a economia norte-americana logrou ocupar na própria revolução 
industrial europeia, através da exportação de algodão”. Já no Brasil, conspiraram contra o 
desenvolvimento, “além da ausência de mercado interno, de base técnica e empresarial e de 
uma classe de dirigentes dinâmica, [a falta de] estímulos externos básicos” (1989, p. 42-44).

46 Furtado refere-se às dimensões consideráveis dos capitais investidos na colônia, já no século 
inicial de ocupação da terra. “Admitindo-se a existência de apenas 120 engenhos - ao final do 
século XVI - e um valor médio de 15 000 libras esterlinas por engenho, o monte total dos capitais 
aplicados na etapa produtiva da indústria resulta aproximar-se de 1 800 000 libras” (1964, p. 57).
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nificativos índices de renda líquida.47 Isso, no entanto, não assegura de-
senvolvimento econômico à colônia, uma vez que a renda gerada se en-
contra largamente concentrada nas mãos dos proprietários de engenho:

Do valor do açúcar no porto de embarque apenas uma parte ínfima (não supe-
rior a 5%) correspondia a pagamentos por serviços prestados fora do engenho 
no transporte e armazenamento. Os engenhos mantinham, demais, um certo 
número de assalariados: homens de vários ofícios e supervisores do trabalho 
dos escravos. (...) [Mas], os pagamentos feitos pela economia açucareira aos de-
mais grupos de população estariam muito pouco por cima de 3% da renda que 
a mesma gerava. Tudo indica, destarte, que pelo menos 90% da renda gerada 
pela economia açucareira dentro do país se concentrava nas mãos da classe de 
proprietários de engenhos e de plantações de cana (ibid., p. 58-59).

Dessa enorme massa de renda – que “estaria, num ano favorável, 
por cima de um milhão de libras, ao iniciar-se o século XVII” –, pouco 
fica na colônia. Parte considerável migra para o exterior, seja para a 
aquisição de bens de consumo importados - principalmente artigos de 
luxo –, seja para remuneração de empresários “não residentes”.

Questionando as possibilidades de expansão e desenvolvimento dessa 
economia, Furtado empreende, então, uma análise dos mecanismos inter-
nos do sistema, isto é, do “processo de acumulação, formação e utilização 
da renda” na colônia. E sua conclusão é a de que o fluxo de renda monetá-
ria, no interior do sistema escravista colonial, é insignificante, uma vez que, 
pertencendo todos os fatores de produção aos senhores de engenho, esse 
fluxo acaba se resumindo, no geral, “a simples operações contábeis, reais 
ou virtuais”.48 Nessa medida, o sistema até poderia crescer, em condições 

47 “O valor total do açúcar exportado, num ano favorável, teria alcançado uns 2,5 milhões de 
libras. Se se admite que a renda líquida gerada na colônia pela atividade açucareira correspon-
dia a 60% desse monte, e que essa atividade contribuía com três quartas partes da renda total 
gerada, esta última deveria aproximar-se de 2 milhões de libras. Tendo em conta que a popu-
lação europeia não seria superior a 30 000 habitantes, torna-se evidente que a pequena colônia 
açucareira era excepcionalmente rica” (ibid., p. 58).

48 Deixando de lado suas conhecidas resistências às polêmicas teóricas, Furtado, em uma rápi-
da passagem, posiciona-se quanto à discussão da natureza da economia colonial, recusando 
a ideia de um feudalismo nas terras brasileiras do século XVI e inclinando-se pelo sentido 
mercantil da empresa colonizadora. “A natureza puramente contábil do fluxo de renda, dentro 
do setor açucareiro, tem induzido muita gente a supor que era essa uma economia de tipo 
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de oferta externa de escravos e abundância de terras, sem que nada disso 
acarretasse qualquer modificação estrutural no sistema econômico. O que 
lhe permite concluir que “Não havia, portanto, nenhuma possibilidade de 
que o crescimento com base no impulso externo originasse um processo 
de desenvolvimento de autopropulsão” (ibid., p. 68).

Além do exame desses obstáculos estruturais ao fluxo de renda e às 
transformações internas, Furtado chama a atenção para a forma singular 
como a economia escravista colonial reagia às crises econômicas. Do 
mesmo modo que a expansão da produção exportadora não possibilita-
va alterações na estrutura do sistema econômico, os retrocessos tampou-
co ocasionavam modificações estruturais pois,

Se se enfraquecia [a procura externa], tinha início um processo de decadência, 
com atrofiamento do setor monetário. Esse processo, entretanto, não apre-
sentava de nenhuma maneira as características catastróficas das crises eco-
nômicas. A renda monetária da unidade exportadora, praticamente a consti-
tuíam os lucros do empresário, sendo sempre vantajoso para este continuar 
operando qualquer que fosse a redução ocasional dos preços. Como o custo 
estava virtualmente constituído de gastos fixos, qualquer redução na utiliza-
ção da capacidade produtiva redundava em perda para o empresário. Sempre 
havia vantagem em utilizar a capacidade plenamente. Contudo, se se reduziam 
os preços abaixo de certo nível, o empresário não poderia enfrentar os gastos 
de reposição de sua força de trabalho e de seu equipamento importado. Em 
tal caso, a unidade tendia a perder capacidade. Essa redução da capacidade 
teria, entretanto, de ser um processo muito lento (...). A unidade exportadora 
estava assim capacitada para preservar sua estrutura (ibid., p. 69).

semifeudal. O feudalismo é um fenômeno de regressão que traduz o atrofiamento de uma 
estrutura econômica. Esse atrofiamento resulta do isolamento imposto a uma economia, iso-
lamento que engendra grande diminuição da produtividade pela impossibilidade em que se 
encontra o sistema de tirar partido da especialização e da divisão do trabalho (...). Ora, a uni-
dade escravista (...) pode ser apresentada como um caso extremo de especialização econômica. 
Ao inverso da unidade feudal, ela vive totalmente voltada para o mercado externo. A suposta 
similitude deriva da existência de pagamentos in natura em uma e outra. Mas ainda aqui existe 
um total equívoco, pois na unidade escravista os pagamentos dos fatores são todos de nature-
za monetária, devendo-se ter em conta que o pagamento ao escravo é aquele que se faz no ato 
de compra deste. O pagamento corrente ao escravo seria o simples gasto na manutenção que, 
como o dispêndio com a manutenção de uma máquina, pode ficar implícito na contabilidade, 
sem que por isso perca sua natureza monetária” (1964, p. 66).
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São formulações como essas que possibilitam a Furtado explicar por 
que o complexo açucareiro nordestino pôde resistir por mais de três 
séculos às depressões do mercado, mergulhado em profunda letargia, 
para se recuperar, sempre sem alterações estruturais, a cada solicitação 
do mercado externo.

Além do sistema escravista de produção do açúcar, a análise da pe-
cuária, entendida como projeção da economia açucareira, ocupa um 
papel fundamental no esquema explicativo das condições histórico-
-genéticas do subdesenvolvimento. Formando com os engenhos de 
açúcar o que Furtado chamou de “complexo econômico nordestino”, 
a criação de gado desenvolve-se, no Nordeste, de forma a atender às 
necessidades locais – das poucas a serem supridas internamente – de 
carne e animais de transporte e tração. É ela que, depois de rápida 
convivência com os engenhos litorâneos, desloca-se para o interior, em 
busca de terras menos valorizadas, dando início à ocupação territorial 
extensiva. Ao contrário da atividade açucareira, a pecuária apresenta 
pequena rentabilidade, que “seguramente não excederia 5% do valor 
da exportação de açúcar”, caracterizando-se por baixos índices de pro-
dutividade, ínfima comercialização, níveis insignificantes de renda mo-
netária, restringindo-se, no geral, à subsistência da população. Note-se 
que a esse último aspecto – a importância do setor de subsistência na 
pecuária –, Furtado atribuirá papel de destaque na análise do processo 
de transformações da economia nordestina, a partir de sua decadência 
e da constituição do padrão subdesenvolvido da economia brasileira.

Segundo Furtado, as “formas que assumem os dois sistemas da eco-
nomia nordestina – o açucareiro e o criatório – no49 lento processo de 
decadência que se inicia na segunda metade do século XVII, constituem 
elementos fundamentais na formação do que no século XX viria a ser a 
economia brasileira” (ibid., p. 78). Ao reduzir-se o estímulo externo, a eco-

49 De acordo com Furtado, “A ocupação da terra era extensiva e até certo ponto itinerante. O 
regime de águas e a distância dos mercados exigiam periódicos deslocamentos da população 
animal, sendo insignificante a fração de terras ocupadas de forma permanente. As inversões 
fora do estoque de gado eram mínimas, pois a densidade econômica do sistema em seu con-
junto era baixíssima. Por outro lado, a forma mesma como se realiza a acumulação de capital 
dentro da economia criatória induzia a uma permanente expansão – sempre que houvesse 
terras por ocupar – independentemente das condições de procura. A essas características se 
deve que a economia criatória se haja transformado num fator fundamental de penetração e 
ocupação do interior brasileiro” (ibid., p. 74).
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nomia açucareira entra em progressiva letargia, cujo ponto extremo fora 
atingido em meados do século XVIII, com significativo declínio da ren-
da real. Nesse momento, a pecuária ganha maior importância relativa no 
complexo econômico nordestino, à medida que é capaz de absorver o excedente 
de população livre – produto de um aumento vegetativo – que, crescente-
mente, é “atraída pela fronteira móvel do interior criatório”. Importante 
notar que, em situação de abundância de terras, a pecuária apresentava 
amplas condições de receber essa população, pois aí a oferta de alimentos, 
em nível de subsistência, era bastante elástica a curto prazo. 

Qual a consequência desse processo para o complexo econômico nordes-
tino? Sem dúvida, um retrocesso econômico, pois o declínio do açúcar, 
acompanhado pelo crescimento vegetativo da população, aumentou de 
modo significativo a importância do setor menos rentável e de mais es-
cassa produtividade no Nordeste. Além do que, “como a rentabilida-
de da economia pecuária dependia em grande medida da rentabilidade 
da própria economia açucareira, ao transferir-se população desta para 
aquela nas etapas de depressão, se intensificava a conversão da pecuária 
em economia de subsistência” (ibid., p. 81). Ou seja, a partir do século 
XVIII, a expansão da economia nordestina ocorreu num contexto de in-
tensa retração produtiva, refletindo, única e tão somente, o crescimento 
do setor de subsistência.

Dessa forma, de sistema econômico de alta produtividade a meados do 
século XVII, o Nordeste se foi transformando progressivamente numa 
economia em que grande parte da população produzia apenas o neces-
sário para subsistir. A dispersão de parte da população, num sistema de 
pecuária extensiva provocou uma involução nas formas de divisão do tra-
balho e especialização (...). A formação da população nordestina e a de 
sua precária economia de subsistência – elemento básico do problema 
econômico brasileiro em épocas posteriores – estão assim ligadas a esse 
lento processo de decadência da grande empresa açucareira que possivel-
mente foi, em sua melhor época, o negócio colonial-agrícola mais rentável 
de todos os tempos (ibid, p. 82).

Igual propósito – busca dos elementos histórico-genéticos do subdesenvolvimento 
brasileiro – e os mesmos procedimentos – a investigação dos aspectos ligados à 
capitalização do setor de exportação, do fluxo de renda gerada no polo dinâmico, da 
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regressão econômica e expansão das áreas de subsistência – utilizados no estudo 
do complexo econômico nordestino servirão a Celso Furtado na análise 
da economia escravista mineira, do século XVIII, e da gestação do setor 
cafeeiro, no século XIX.

A economia mineira, segundo Furtado, foi capaz de abrir um novo 
ciclo migratório para o Brasil, atraindo vagas de imigrantes de “peque-
nas posses”, em número capaz de decuplicar a população colonial. Pela 
primeira vez, na colônia, os “escravos em nenhum momento chegam 
a constituir a maioria da população” e “as possibilidades que tinha um 
homem livre com iniciativa eram maiores”. Diversa, também, em relação 
à economia açucareira, foi a natureza do vínculo da empresa mineradora 
com a terra, uma vez que o “capital fixo era reduzido, pois a vida de uma 
lavra era sempre algo incerto. A empresa estava organizada de forma a 
poder deslocar-se em tempo relativamente curto. Por outro lado, a ele-
vada lucratividade do negócio induzia a concentrar na própria mineração 
todos os recursos disponíveis” (ibid. p. 94).

A combinação, por um lado, da incerteza e mobilidade e, por outro, 
da alta lucratividade e especialização da empresa mineira, criando dificul-
dades naturais no abastecimento de alimentos e transportes, abria possi-
bilidades para um mercado interno em proporções tais que a economia 
açucareira não fora capaz de criar – fato largamente testemunhado pelo 
desenvolvimento e dinamismo da pecuária sulina, bem mais significati-
vos do que a nordestina.50 Somava-se a isso, também, uma menor con-
centração da renda (era maior a proporção de homens livres nas minas) e 
uma população reunida em áreas urbanas e semiurbanas. Celso Furtado 
procura, então, demonstrar que, apesar de essas circunstâncias tornarem 
a economia mineradora propícia às atividades ligadas ao mercado inter-
no, “o desenvolvimento endógeno (...) da região mineira foi praticamen-
te nulo” (ibid., p. 98).

A ideia de uma menor concentração de renda na área mineira cria, 
sem dúvida, alguns embaraços para o esquema analítico de Furtado. A 
solução encontrada para explicar as limitações ao fluxo de renda e ao 

50 Diz Celso Furtado que a “pecuária, que encontrara no sul um habitat excepcionalmente favorá-
vel para desenvolver-se (...) passará por uma verdadeira revolução com o advento da economia 
mineira. O gado do sul, cujos preços haviam permanecido sempre a níveis extremamente 
baixos, comparativamente aos que prevaleciam na região açucareira, valoriza-se rapidamente e 
alcança, em ocasiões, preços excepcionalmente altos” (ibid., p. 94-95).
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seu efeito multiplicador para as atividades internas será, então, combi-
nar, de um lado, a ideia de que a mineração absorvia todos os recursos 
disponíveis na fase inicial e, de outro, a do desenvolvimento insufi-
ciente das manufaturas na colônia, não tanto em função dos decretos 
metropolitanos, que proibiam essas atividades, mas bem mais em razão 
da “própria incapacidade técnica dos imigrantes para iniciar atividades 
manufatureiras numa escala ponderável”. O pressuposto é de que a 
“primeira condição para que o Brasil tivesse algum desenvolvimen-
to manufatureiro, na segunda metade do século XVIII, teria de ser o 
próprio desenvolvimento manufatureiro de Portugal” (ibid., p. 99). A 
inexistência desse setor em Portugal, reduzido à condição de nação 
dependente do capitalismo inglês, teria inviabilizado a transferência, 
para a colônia, de técnicas desconhecidas pelos imigrantes.

Construção bem mais convincente, porém, será a análise da expan-
são da área de subsistência a partir da regressão econômica da ativida-
de mineira. Furtado repete, aqui, os recursos anteriormente utilizados 
para explicar a formação do complexo econômico nordestino, na fase de de-
cadência do açúcar. A combinação do caráter predatório, cíclico, da 
mineração com a inexistência de atividades alternativas de produção 
fazem com que a economia escravista mineira entre em um rápido 
processo de involução, revertendo às atividades de subsistência.

Não se havendo criado nas regiões mineiras formas permanentes de ativi-
dade econômica – à exceção de alguma agricultura de subsistência –, era 
natural que, com o declínio do ouro, viesse uma rápida e geral decadência. 
Na medida em que se reduzia a produção, as maiores empresas se iam 
descapitalizando e desagregando. A reposição da mão de obra escrava já 
não se podia fazer, e muitos empresários de lavras, com o tempo, se foram 
reduzindo a simples faiscadores. Dessa forma, a decadência se processava 
através de uma lenta diminuição do capital aplicado no setor mineratório. 
(...) Todo o sistema se ia assim atrofiando, perdendo vitalidade, para final-
mente desagregar-se numa economia de subsistência (ibid., p. 104).

Poucas décadas foram suficientes para que a economia escravista mi-
neira, altamente produtiva, se desarticulasse, levando consigo os núcleos 
urbanos, dispersando sua população por áreas isoladas. A lenta expansão 
demográfica do período foi acolhida por atividades de subsistência, de 
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ínfimos níveis de produtividade e economia monetária atrofiada. Assim, 
durante três quartos de século, a economia conviveu com a estagnação e 
a decadência: situação que só seria revertida quando a colônia novamen-
te se reintegrasse às rotas do comércio mundial, oferecendo ao mercado 
externo algum produto primário de larga procura, pois:

Num país sem técnica própria e no qual praticamente não se formavam 
capitais que pudessem ser desviados para novas atividades, a única saída 
que oferecia o século XIX para o desenvolvimento era o comércio in-
ternacional. Desenvolvimento com base no mercado interno só se tor-
na possível quando o organismo econômico alcança um determinado 
grau de complexidade que se caracteriza por uma relativa autonomia 
tecnológica. (...) Tampouco seria possível contar com um influxo de 
capitais forâneos em uma economia estagnada. Os poucos empréstimos 
externos, contraídos na primeira metade do século, tiveram objetivos 
improdutivos e, como consequência agravaram enormemente a precária 
situação fiscal (ibid., p. 134).

Descartadas as possibilidades representadas pelas exportações tradicio-
nais – açúcar, algodão, fumo, couro, arroz e cacau – de larga concorrência 
mundial ou de possibilidades restritas de comercialização, a saída possível, 
dada a situação do Brasil, seria encontrar “produtos de exportação em cuja 
produção entrasse como fator básico a terra”- único fator de produção 
abundante. Capitais praticamente inexistiam e a mão de obra – “um esto-
que de pouco mais de dois milhões de escravos” – permanecia imobilizada 
na produção açucareira ou nos serviços domésticos.

A solução aparecerá, lá pela metade do século XIX, ao transformar-
-se o café em produto de exportação. Segundo Furtado, nada mais ade-
quado às condições brasileiras, uma vez que seu grau de capitalização 
era muito mais baixo do que o do açúcar, suas necessidades monetárias 
de reposição de equipamentos bem menores – a maior parte do equi-
pamento era de fabricação local – e larga, apenas, a utilização do fator 
terra. Enfim,

Surgira o produto que permitiria ao país reintegrar-se nas correntes em ex-
pansão do comércio mundial: concluída sua etapa de gestação, a economia 
cafeeira encontrava-se em condições de autofinanciar sua extraordinária ex-
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pansão subsequente; estavam formados os quadros da nova classe dirigente 
que lideraria a grande expansão cafeeira. Restava por resolver o problema 
da mão de obra (ibid., p. 140).

Fica evidente, pelo que foi dito, que o desafio central no ciclo do 
café, segundo Furtado, era aumentar a oferta de força de trabalho para 
a grande lavoura. A imigração europeia, organizada inicialmente pela 
camada dirigente cafeeira, seria a solução encontrada para o problema. 
Mas, como bem observou Bielchowsky, em seu trabalho sobre Formação 
econômica do Brasil, a questão do recurso ao imigrante europeu, à medida 
que sinalizava de forma evidente uma escassez de mão de obra no país, 
poderia comprometer um dos pilares da teorização de Furtado sobre o 
subdesenvolvimento brasileiro: a tese da existência de uma ampla eco-
nomia de subsistência, que abrigava amplos contingentes populacionais 
(1989, p. 48). Para resolver essa questão, Furtado constrói, ao lado da 
análise do significado da introdução do trabalho livre na agricultura na-
cional, um painel significativo das condições sociais que, segundo seus 
termos, permitiram a constituição, no século XIX, das bases de uma 
economia caracterizada pelo dualismo, pela inexpressiva diversificação e 
pela baixa produtividade ou, em outras palavras, subdesenvolvida.

Com efeito, segundo Furtado, na segunda metade do século XIX, 
qualquer empreendimento no Brasil esbarraria, forçosamente, na “ine-
lasticidade da oferta de trabalho”, pois, se, por um lado, a massa de es-
cravos talvez não alcançasse dois milhões de indivíduos – o que indicava 
uma elevada taxa de mortalidade entre os negros cativos51 –, por outro, 
a ampla economia de subsistência que se espalhava do norte ao extremo 
sul do país, absorvendo significativo contingente de homens livres, en-
contrava-se amplamente dispersa. Desse modo, o recrutamento da força 
de trabalho livre, absorvida na subsistência, seria tarefa que, além de 
grandes recursos, exigiria a cooperação dos grandes proprietários rurais.

Para elucidar as condições que impediam uma equação interna para 
o problema da mão de obra na cafeicultura, Furtado recorre às intrin-

51 De acordo com Furtado, “o primeiro censo demográfico, realizado em 1872, indica que nesse 
ano existiam no Brasil aproximadamente 1,5 milhão de escravos. Tendo em conta que o nú-
mero de escravos, no começo do século, era de algo mais de um milhão, e que nos primeiros 
cinquenta anos do século XIX se importou muito provavelmente mais de meio milhão, dedu-
z-se que a taxa de mortalidade era superior à de natalidade” (1964, p. 141).
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cadas relações sociais e políticas que atavam a pequena unidade de 
subsistência ao grande latifúndio. Segundo ele (1964, p. 145-146),

Dentro da economia de subsistência, cada indivíduo, ou unidade familiar, 
devia encarregar-se de produzir alimentos para si mesmo. A “roça” era e é 
a base da economia de subsistência. Entretanto, não se limita a viver de sua 
roça o homem da economia de subsistência. Ele está ligado a um grupo 
econômico maior, quase sempre pecuário, cujo chefe é o proprietário da 
terra onde tem a roça. Dentro desse grupo desempenha funções de vários 
tipos, de natureza econômica ou não, e recebe uma pequena remuneração 
que lhe permite cobrir gastos monetários mínimos. Ao nível da roça, o sis-
tema é exclusivamente de subsistência, ao nível da unidade maior é misto, 
variando a importância da faixa monetária de região para região, e de ano 
para ano numa região.

Nesses termos, tornava-se impensável a cooperação dos grandes 
proprietários de terra no processo de recrutamento da força de traba-
lho nacional, dispersa por amplas parcelas do território. Fazê-lo seria 
comprometer “todo um estilo de vida, de organização social e de es-
truturação do poder político”. Isso explicaria, por exemplo, a atitude 
hostil de setores dos grupos dominantes à transferência interna de 
mão de obra, da qual seria nítida expressão a resistência ao translado 
de população do Ceará para o Sul, com financiamento público, durante 
o governo de Campos Sales.

O “problema da mão de obra” no ciclo da cafeicultura, obviamente, 
impôs a discussão do trabalho escravo, melhor dizendo, do destino dos 
negros cativos após a abolição. E, como se verá, logo mais, o tratamento 
dado a essa questão seguirá os mesmos padrões de referência teóricos 
que nortearam, até aqui, a leitura do processo histórico de Furtado.

Assim como a permanente expansão do setor de subsistência não 
criou uma oferta adequada de mão de obra, a abolição da escravatura 
também não equacionou o problema da força de trabalho necessária à 
produção cafeeira, além de não propiciar a estruturação de um moderno 
mercado capitalista de trabalho.

No caso do Nordeste, a escassez relativa de terras, combinada 
à reduzida demanda de mão de obra nos engenhos estagnados, foi 
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determinante para o destino do trabalhador liberto. Estando as ter-
ras férteis ocupadas em quase sua totalidade pela cana-de-açúcar, o 
ex-escravo, que tampouco encontraria espaço nas regiões urbanas 
– onde já pesava um excedente de população –, não poderia ser ab-
sorvido pela economia de subsistência, pois para “o interior a eco-
nomia de subsistência se expandira a grande distância e os sintomas 
da pressão demográfica sobre as terras semiáridas do agreste e da 
caatinga se faziam sentir claramente” (ibid., p. 164). Essas “barrei-
ras” restringiram, portanto, a movimentação dos antigos escravos 
da região açucareira, que nada podiam fazer além de se deslocarem 
de um engenho a outro. A consequência, bastante previsível, foi a 
fixação dos libertos nos engenhos em troca de salário vil, o que não 
permitiu uma redistribuição significativa de renda, eternizando-se, 
assim, as restrições à constituição do mercado interno.

No caso da região cafeeira no Centro-Sul (áreas pioneiras do Rio 
de Janeiro, de Minas Gerais e de parte de São Paulo), a abundância 
relativa de terras fez com que a situação fosse outra. Coincidindo a 
abolição com a marcha do café para o planalto paulista e com a entrada 
de imigrantes, os antigos escravos acabaram se refugiando na econo-
mia de subsistência. Aqueles que, no entanto, permaneceram na região 
cafeeira puderam se aproveitar de salários relativamente elevados, em 
função da procura de força de trabalho. No entanto, a “redistribuição 
da renda em favor da mão de obra” não teve efeitos positivos sobre 
a produtividade do trabalho, já que o liberto tendia a diminuir as suas 
horas de trabalho (bid, p. 166-167)

Para bem captar esse aspecto da questão é necessário ter em conta alguns 
traços sociais mais amplos da escravidão. O homem forjado dentro deste 
sistema social está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos 
econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de acu-
mulação de riqueza lhe é praticamente estranha. Demais, seu rudimentar 
desenvolvimento mental limita extremamente suas “necessidades”. Sendo 
o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio o bem inalcançável, a 
elevação de seu salário acima de suas necessidades - que estão definidas 
pelo nível de subsistência de um escravo - determina de imediato uma 
forte preferência pelo ócio.
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Assim colocada, a abolição da escravatura, segundo Furtado, não teve 
efeitos significativos em termos da reorganização do sistema produtivo 
e da distribuição interna de renda. Ao contrário, reforçou o setor de 
subsistência e a baixa produtividade, ambos com papéis fundamentais na 
determinação do caráter subdesenvolvido da economia brasileira.

Nos capítulos seguintes, em que Furtado analisa o fluxo de renda na 
economia de trabalho assalariado, a tendência ao desequilíbrio externo e 
as questões da defesa do nível de emprego e da concentração da renda, 
não só a concepção de subdesenvolvimento norteadora de sua leitura da 
história do Brasil, ganham contornos de ampla visibilidade. Aí também 
são apresentadas as condições da expansão da grande lavoura cafeeira 
e os mecanismos específicos de valorização do produto e defesa dos 
níveis de renda do setor (“a socialização das perdas”), que lhe permitirão 
construir sua teoria da transição para economia industrial nos moldes da 
substituição de importações, tal como anteriormente analisado.

Em outros termos, ganham contornos finais seus propósitos de de-
monstrar, através da evolução peculiar da economia no Brasil, da colônia 
ao século XIX – processo que, ao longo do tempo, reiterou os meca-
nismos cerceadores do fluxo interno de renda e da constituição de um 
mercado interno capaz de alimentar o desenvolvimento –, que o subde-
senvolvimento é um produto histórico, resultado da expansão do capita-
lismo, e não simplesmente um estágio antecedente ao desenvolvimento. 
Buscando na história as bases de nosso atraso, Celso Furtado procurou, 
a um só tempo, legitimidade para seu projeto nacional, de reforma das 
estruturas subdesenvolvidas, e para seu esforço de teorizar a transição 
capitalista na periferia.

Pelo que até aqui foi exposto, pode-se afirmar que Celso Furtado, 
ideólogo do desenvolvimento industrial independente, dos anos 50 e iní-
cio de 60, comprometido com a construção de uma consciência nacional 
desenvolvimentista, exerceu uma das atribuições ideológicas possíveis 
do ofício de historiador: buscar nas profundezas da história as determi-
nações pretéritas e as justificativas de um projeto de nação. Nesse sen-
tido, Formação econômica do Brasil alinha-se a uma vasta tradição brasileira 
de construção teórica da história nacional que recorreu largamente à 
reconstrução da memória e do passado com vistas a um projeto de viabi-
lizar a nação em conformidade com a ótica e os interesses de segmentos 
sociais dominantes. Assim, como outros tantos pensadores brasileiros 

Celso Furtado.indd   98 27/02/2020   20:40:41



99

que, desde meados do século XIX, estiveram envolvidos com a cons-
trução nacional, Celso Furtado assume, na década de 1950, o papel do 
intelectual engajado, que revolve o passado para buscar a legitimidade 
histórica para seu projeto de desenvolvimento capitalista autônomo.

Teórico influente, formado na escola de pensamento latino-america-
na da Cepal, Furtado traz nas suas raízes a herança da rica tradição do 
pensamento brasileiro que, nos anos 30, “redescobriu” o Brasil e pro-
jetou sua modernidade urbana e industrial, além de, ao mesmo tempo, 
empreender a constituição das ciências sociais no país. Nesse aspecto, 
pode- se afirmar, sem qualquer dúvida, que Celso Furtado é um cepalino 
keynesiano, porém, antes disso, um pensador brasileiro herdeiro do so-
pro de renovação do pensamento nacional que acompanhou e idealizou 
as mudanças do processo de acumulação capitalista no país, como se 
procura demonstrar nos capítulos que se seguem.
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