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Um “auto-retrato intelectual”

Se tivesse de, em poucas linhas, traçar o retrato típico do intelectual nos 
nossos países subdesenvolvidos, diria que ele reúne em si noventa por cento 
de malabarista e dez por cento de santo. Assim, a probabilidade de que se 
corrompa, quando já não nasce sem caráter, é de nove em dez. Se escapa à 
regra será implacavelmente perseguido (...)

(Celso Furtado, “Auto-retrato intelectual”)

4

Em 1972, no exílio e já integrado ao mundo acadêmico europeu, 
Celso Furtado elaborou um “Auto-retrato intelectual” para ser pu-
blicado no International Social Sciencies Journal. No testemunho de sua 
trajetória pessoal, chama a atenção, particularmente, a estratégia argu-
mentativa articulada em torno de uma dada concepção de intelectual, 
cujos fundamentos podem, inicialmente, ser localizados nas proposi-
ções cepalinas. Isto é, a do intelectual reformador, munido de razão e 
ciência, com o papel de intervir na história através do planejamento, 
concebido como técnica social capaz de “elevar o nível de racionalidade 
das decisões que comandam complexos processos sociais, evitando-se 
que surjam processos cumulativos e não reversíveis em direções inde-
sejáveis” (FURTADO, 1983, p. 35). Como se percebe, uma formulação 
convergente com a temática central, já bastante conhecida, da teoria 
do desenvolvimento da Cepal, qual seja, a ideia de que, deixado ao 
livre jogo das forças do mercado, o mundo capitalista periférico jamais 
romperia as barreiras do subdesenvolvimento, dada a impossibilidade 
histórica da industrialização autônoma e desenvolvimento espontâneo 
das áreas atrasadas.
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Neste texto, como se verá a seguir, razão e ciência fazem parceria com 
a ideia de neutralidade, ao sabor de certa inspiração positivista. Assim, do 
mesmo modo que no discurso da Cepal, o conceito de nação cumpre a 
função de obliterar a estratificação social e as estratégias de classe em 
jogo no projeto capitalista de desenvolvimento da periferia, o princípio 
da neutralidade do arsenal teórico, de que lança mão o intelectual refor-
mador, presta-se à construção ideológica do pensador acima das classes, 
instrumento esclarecido do progresso, dotado de racionalidade científica 
e engajado na luta contra as forças do atraso e da estagnação.52, 53

Para reconstruir os caminhos de sua formação, Celso Furtado toma, 
significativamente, como ponto de partida, imagens dramáticas do 
Nordeste brasileiro, de modo a compor um retrato de atraso e de subde-
senvolvimento (1983, p. 30):

O Nordeste brasileiro onde nasci e vivi até aos vinte anos, constitui o mais 
antigo núcleo de povoamento do Brasil. Após uma fase de prosperidade que 
se estende pelos séculos dezesseis e dezessete, a região conhece um longo 
declínio, o que explica que as estruturas sociais aí sejam mais rígidas que em 
qualquer outra área do país. (...) No século XIX se acelera o declínio relativo 
e, finalmente, no século atual a região seria transformada em simples área 
dependente, produtora de matérias-primas para as indústrias instaladas no sul 

52 A propósito das teses cepalinas, consultar Rodriguez (1981), Cardoso (1993), Bielschowsky (1999).
53 No “Auto-retrato intelectual”, Celso Furtado vale-se de uma série de argumentos que confluem para 

colocar em evidência a neutralidade dos princípios científicos que orientam sua vocação reformista, 
comprometida com o progresso, aqui tomado como sinônimo de desenvolvimento industrial. Isso 
corresponde ao que, em termos de retórica, se chama “interação por convergência”, recurso que 
tem a finalidade de aumentar o valor de convencimento das formulações discursivas. Os diversos 
argumentos sinalizadores da isenção e da racionalidade científica como elementos capazes de asse-
gurar a eficiência transformadora da realidade reforçam-se mutuamente, porém não de modo explí-
cito. A passagem entre as diversas proposições é muito sutil, como se a articulação dos argumentos 
fosse casual. A eficiência desse procedimento aumenta com o emprego da chamada “linguagem de 
convicção”, ou seja, afirmações que não são transmitidas como sentimentos arbitrários, hipóteses 
ou conjecturas subjetivas do autor. As proposições são apresentadas como resultado de conclusões 
baseadas em premissas incontestáveis (BIANCHI; SALVIANO Jr., 1996). Costumeiramente, o 
emprego da terceira pessoa do singular reforça essa intenção, pois confere distanciamento e neutra-
lidade ao texto. Celso Furtado, embora utilizando-se da primeira pessoa do singular, consegue esse 
efeito referindo-se a si próprio unicamente na dimensão de homem público. As informações de sua 
vida privada que, circunstancialmente, emergem ao longo da narrativa, são apenas as que interessam 
ao desvelamento de suas virtudes públicas, de modo a pôr em evidência uma biografia de caráter 
exemplar no trato da respublica e da construção do saber científico (VIEIRA, 2001).
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do país. Na minha infância, no sertão, a família ampliada constituía o quadro 
básico de formação do indivíduo. A “política” absorvia parte importante da 
vida dos chefes de grandes famílias. Mas essa atividade política só remota-
mente estava ligada ao que ocorria no país: ela consistia essencialmente em 
rivalidades e conflitos, com apelo corrente à violência, entre famílias e grupos 
de famílias locais. As incursões de cangaceiros eram frequentes. As histórias 
de violências, referidas a pessoas conhecidas e não simples mitologia, povoa-
ram a minha infância. Essas violências referiam-se mais a atos de arbitrarieda-
de, prepotência e crueldade que a gestos de heroísmo à western.

Na construção desse quadro, as histórias de poder, violência e arbi-
trariedade têm como cenário adequado uma natureza hostil, que castiga 
com a seca, pois no sertão (ibid., p. 31)

(...) a vinda da chuva é incerta e entre a abundância e a mais total miséria a 
distância é mínima, dependendo de um golpe da fatalidade (...) As histórias 
dessas secas, nas quais se entremeiam a violência do mundo físico e as arbi-
trariedades dos homens, povoam o meu espírito na primeira infância. 

Nessas imagens do Nordeste, onde sociedade e natureza conspiram 
contra o homem, compondo um ambiente de brutalidade e fatalismo, 
Furtado vai buscar as determinações remotas, estruturadoras de sua per-
sonalidade e conformadoras de seu comportamento na ação política e 
na atividade intelectual, que ele chama de ideias-força (ibid., p. 32):

A primeira destas ideias é a de que a arbitrariedade e a violência tendem a 
predominar no mundo dos homens. A segunda, é a de que a luta contra esse 
estado de coisas exige algo mais que simples esquemas racionais. A terceira, 
é a de que essa luta é como um rio que passa: traz sempre águas novas, nin-
guém a ganha propriamente e nenhuma derrota é definitiva.

A vocação intelectual reformadora – pois é disso que se fala – precisa, 
no entanto, de um enquadramento teórico que, cientificamente, modele 
a insurgência contra o fatalismo. Assim, a memória de Celso Furtado re-
compõe e dá coerência aos caminhos de sua formação intelectual, cujas 
origens se localizariam na adolescência, sob o influxo da movimentação 
intelectual do Brasil no pós-30.
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O núcleo original de influências, reconstituído por Furtado, seria 
composto por três correntes principais: a positivista — “A primazia da ra-
zão, a ideia de que todo conhecimento em sua forma superior assume a 
forma de conhecimento científico, a ligação entre conhecimento e progresso, 
tudo isso me impregnou como evidente”; a marxista - “como subpro-
duto do meu interesse pela História. (...) Na sociedade estratificada e 
parada no tempo em que vivia, a ideia de que as formas sociais são histó-
ricas, portanto, podem ser superadas, permitia ver o mundo com outros 
olhos. (...) Essa ideia permitia superar o círculo fechado do fatalismo e 
do absurdo, e ao mesmo tempo, desembocava sobre uma responsabili-
dade moral”; a sociologia americana, com a qual Celso Furtado entrara em 
contato “através do livro de Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala”, que 
“não somente permitia ver muitas coisas com olhos novos, mas também 
nos atualizava, isto é, nos punha ao dia com o que se pensava54 no mundo 
intelectual em que se estava criando o conhecimento” (ibid., p. 33).

Convicção reformadora, isenção científica e formação teórica cos-
mopolita. Essa tríade persistirá em múltiplas recombinações e, de 
modo especial, orientará a narrativa quando Celso Furtado se refe-
rir ao processo de sua formação como economista. Nesse momento 
tratar-se-á, sobretudo, de demarcar as diferenças entre sua formação 
estruturalista e o campo neoclássico: a orientação multidisciplinar de 
cientista social, o recurso à história para o esquadrinhamento das ques-
tões econômicas e a defesa da intervenção do Estado para o controle 
das forças cegas do mercado, de modo a colocá-las a serviço do de-
senvolvimento do capitalismo periférico. Ou, em outras palavras, as 
possibilidades de reforma do mundo subdesenvolvido abertas pelas 
formulações histórico-estruturalistas.

54 Pouquíssimos pensadores nacionais são claramente reconhecidos como influências inte-
lectuais por Celso Furtado. No entanto, saem das sombras, em depoimentos e na obra 
memorialista, Roberto Simonsen (“sem a obra de Roberto Simonsen eu nunca teria escri-
to o Formação econômica do Brasil”), pelo aporte de dados e material empírico reunidos no 
História econômica do Brasil, de Gilberto Freyre. Mesmo discordando profundamente da visão 
de mundo conservadora de Freyre e de sua interpretação do Nordeste e do Brasil – nunca é 
demais lembrar que Furtado e Freyre confrontaram-se politicamente nos tempos da Sudene 
–, Furtado reconhece a dívida do pensamento social brasileiro para com o autor de Casa 
Grande & Senzala: “[Gilberto Freyre] ajudou-me a pensar a sociedade brasileira, libertando-
-nos do enfoque racista que até então dominava o pensamento brasileiro”. Depoimento de 
Celso Furtado à autora (Anexo).
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Para sua visão totalizadora dos fatos econômicos, Celso Furtado dá 
como explicação a descoberta tardia da Economia quando, aos 26 anos, 
sua “forma de ver o mundo, no fundamental”, já se encontrava definida. 
Assim, “a Economia não chegaria a ser (...) mais que um instrumental, 
que me permitia, com maior eficácia, tratar problemas que me vinham da 
observação da história ou da vida dos homens em sociedade. Pouca in-
fluência teve na conformação do meu espírito. Nunca pude compreen-
der a existência de um problema estritamente econômico” (ibid., p. 36). Aqui, 
o Marx da teorização econômica não exercerá a alegada influência que 
teria tido o da teoria da história,55 pois, conforme suas palavras, “a leitura 
de O Capital ocorreu quando os meus conhecimentos de Economia clás-
sica (na versão ricardiana) já eram avançados e quando a moderna ma-
croeconomia (na versão keynesiana) já se havia imposto” (ibid., p. 37).

A influência de Keynes56 foi decisiva para a rejeição do “mito estacio-
nário” e da visão do mundo econômico como um conjunto de automa-
tismos, presentes nas formulações dos clássicos e neoclássicos, e para a 
concepção de que as decisões econômicas pressupunham um exercício 
de poder político, pois, segundo Furtado ( ibid., p. 37),

(...) na economia capitalista os centros de decisão mais importantes des-
se sistema estão no Estado. Essa ideia de que a economia capitalista não 
poderia operar sem um certo grau de centralização das decisões, ou seja, 
sem uma estrutura superior de poder (todo capitalismo é em certo grau um 

55 É intrigante saber como Celso Furtado concilia sua adesão à ruptura entre ciência e ideologia com as 
alegadas influências marxistas em seu pensamento. O que se verifica é uma espécie de “leitura seletiva” de 
Marx, de modo a possibilitar uma acomodação com os pressupostos positivistas e reformadores. A teoria 
da história é expurgada das referências à luta de classes e seus desdobramentos, substituídos por uma 
genérica alusão ao fazer humano no processo histórico-social. A fragmentação do princípio de totalidade 
permite, ainda, que a concepção de história e as formulações econômicas e políticas de Marx sejam apar-
tadas em módulos estanques, de forma que o recurso a uma delas não implique adesão à outra, abrindo as 
possibilidades de uma composição teoricamente eclética.

56 Segundo Celso Furtado, a aproximação sistemática com o pensamento de Keynes deu-se na Cepal, por 
influência de Raul Prebisch, que, em 1947, inclusive, redigiu o conhecido Introducción a Keynes. Como mui-
tos analistas do pensamento econômico cepalino e furtadiano já indicaram, a influência keynesiana sobre 
as teses do desenvolvimento periférico foram cruciais, tanto no que diz respeito à autonomia e ao lugar 
decisivo da demanda no processo econômico geral, como ao papel do Estado na economia. O período 
em que Furtado esteve em Cambridge, nos anos 50, em contato com Kaldor, Joan Robinson e Piero 
Sraffa, atualizou, em larga medida, essa influência que, além do projeto de desenvolvimento nacional, 
modelou sua leitura da história econômica do Brasil (“Tenho a impressão de que Cambridge me permitiu 
conferir certas coisas, dar maior precisão à minha linguagem, ser mais rigoroso na análise econômica”). 
Depoimento de Celso Furtado à autora (Anexo).
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capitalismo de Estado), derivei-a da leitura de Keynes. Graças a ela pude 
compreender muito cedo o fenômeno da dependência econômica em sua 
natureza estrutural. 

Nesse quadro, porém, ainda falta uma peça essencial, que dará signi-
ficado às suas proposições reformadoras: a influência decisiva de Karl 
Mannheim.57 No “Auto-retrato intelectual”, o reconhecimento dessa in-
fluência parece cumprir dupla função: desloca o influxo de Marx, quan-
to à problemática da ação humana em sociedade, para um plano mais 
remoto, e, ao mesmo tempo, abre caminho para uma justificativa teórica 
do planejamento econômico em termos compatíveis com o jogo demo-
crático e com a reprodução capitalista. A sociologia do conhecimento de 
Mannheim é apresentada como “uma forma de ligar a atividade intelec-
tual do homem à história” e como ponto de partida para seu interesse 
pelas ciências sociais. Porém, adverte que “não se tratava de ler os livros 
de Ciências Sociais e sim de buscar neles meios para atuar” de modo 
racional, a partir de um planejamento adequado. Essa seria a lição pri-
mordial do livro Man and Society in Age of  Reconstruction, de Mannheim, 
que, segundo Celso Furtado, o aproximou do planejamento como técni-
ca social e nele fixara “a ideia de que o homem pode atuar racionalmente 
sobre a História”58 (ibid., p. 34-35).

O peso da influência de Mannheim potencializa o do positivismo, 
com ele compondo um quadro de integração e complementaridade, 

57 Celso Furtado entrou em contato com a obra de Karl Mannheim já nos anos iniciais de 
formação, na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, a partir das publicações da 
Fondo de Cultura do México, distribuídas no Rio de Janeiro, em versão espanhola. Além do 
Man and Society in Age of  Reconstruction, refere-se, também à leitura de Ideologia e utopia, como 
obra que sedimentou suas convicções reformadoras. Nas palavras de Furtado “Mannheim foi 
fundamental. Ele me iluminou, me tirou do tecnicismo. Pude perceber que há valores, que o 
planejamento não decorre apenas de uma boa estratégia. Há que estar iluminado por valores, 
para ser democrático. Mannheim me ensinou a ver a sociedade como um sistema de valores, 
antes de tudo. Depoimento à autora (Anexo).

58 Segundo Foracchi, a planificação democrática, nos moldes pensados por Mannheim, tinha por 
finalidade “refinar e dirigir tendências sociais já existentes (...) tendo em vista a reintegração 
e continuidade do sistema social. O planejamento democrático, entendido como processo e 
como alternativa racional de ação modificadora, concretiza essas condições. Enquanto pro-
cesso decorrente da atual configuração histórico-social é o elemento dinâmico de preservação 
da ordem social. Diríamos até, com algum exagero, ser ele o último recurso de preservação da 
atual ordem social porque a coordena em suas tendências mais peculiares” (1982, p. 25).
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pois, como lembra Furtado a certa altura da narrativa, para o positivis-
mo, “grande parte do que concerne ao comportamento dos homens, 
individual e socialmente, pode ser objeto de conhecimento científico 
não distinto do que temos do mundo exterior ao homem”. Reiterando, 
então, sua anuência ao positivismo, anteriormente enunciada, reco-
nhece o princípio da “ruptura epistemológica entre o conhecimento 
científico e o conhecimento ideológico”, que, segundo suas palavras, 
“sempre [lhe] pareceu clara”. Assim, o postulado da ciência neutra ali-
mentaria a convicção reformadora do planejador isento, que, imbuído 
da razão técnica, pode não apenas identificar as aspirações nacionais 
(acima dos interesses particulares de classes), mas também criar as con-
dições para que o progresso e o desenvolvimento se viabilizem na peri-
feria do capitalismo. Sem dúvida, o que se vislumbra, aqui, é o recurso 
à noção de intelligentsia,59 de Mannheim: um grupo intelectual relativa-
mente descomprometido, que resume os interesses que permeiam a 
vida social e, para além dos particularismos, pode ser o responsável 
pelo processo de racionalização, livre dos constrangimentos de classe, 
e o portador dos anseios coletivos.60 Ou, de acordo com a visão de 
Furtado, o técnico social ou o planificador capaz de uma intervenção 
racionalizadora nas esferas irracionais da vida em sociedade.61

59 Para o conceito de intelligentsia em Mannheim, consultar Foracchi (1982, p. 104-105).
60 Na formulação de Mannheim, “A única preocupação comum desse estrato é o processo inte-

lectual: o esforço contínuo de avaliar, diagnosticar e prognosticar, descobrir alternativas quan-
do aparecem, compreender e localizar os diferentes pontos de vista antes de rejeitá-los ou 
assimilá-los” (1974, p. 138).

61 Planejamento, democracia e racionalização do espaço social são preocupações que acompa-
nham Furtado desde os tempos de formação, na Faculdade de Direito da Universidade 
do Brasil, onde, muito cedo, inclinou-se para os estudos de administração. Data dessa 
fase (1944-1947) a publicação de dois artigos, na Revista do Serviço Público – “Notas sobre 
a administração de pessoal do Governo Federal Americano” e “Teoria da estrutura em 
organização” –, que tinham como eixo a problemática da racionalidade e da organização 
aplicadas à administração do espaço público. E, também, de um terceiro – “Trajetória da 
democracia na América” –, na Revista do Instituto Brasil-Estados Unidos, onde a questão em 
pauta eram as possibilidades de uma administração pública ser eficiente e democrática no 
contexto de uma sociedade industrial de massas, como era o caso da norte-americana. 
Montesquieu, Rousseau e Tocqueville dão o suporte intelectual para que Celso Furtado 
discuta as bases da democracia americana; Max Weber serve como fundamento para a in-
vestigação das condições de emergência, funcionamento e das implicações da burocracia 
moderna, e Karl Mannheim para a especulação quanto às possibilidades de se garantir a 
democracia pelos mecanismos de controle social. Como se vê, inauguravam-se aqui par-
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Dessa leitura do “Auto-retrato Intelectual” emergem, portanto, ele-
mentos que colocam em evidência não só as influências intelectuais de-
cisivas sobre Celso Furtado mas, sobretudo, a construção ideológica do 
intelectual reformador. De igual modo, revela-se também uma proposi-
ção que o acompanha em sua longa trajetória: a neutralidade científica 
no conhecimento da realidade social, para além dos interesses particula-
res de classe, abriria caminho a modos racionais de gerenciamento dos 
negócios públicos, à possibilidade de gestão científica da sociedade, para 
a qual, por suposto, nenhum agente puramente político teria a qualifi-
cação suficiente por não deter o saber técnico competente. Em última 
instância, nos termos do projeto global de Furtado, a ideia de que a con-
quista do desenvolvimento implicaria, necessariamente, a submissão da 
política à técnica racional e, no limite, a despolitização do espaço social.

Pretende-se, a partir de agora, ampliar a análise dessas formulações, 
investigando o lugar e a função do Estado no pensamento de Celso 
Furtado, entendendo por isso a discussão de suas concepções de plane-
jamento, de seu posicionamento ante o jogo político-democrático e, par-
ticularmente, de sua visão quanto ao papel das elites e dos intelectuais 
no processo de desenvolvimento nacional. Para tanto, caberia esquadri-
nhar, na sua produção teórica dos anos 50 e 60, a declarada influência 
keynesiana, o influxo da revolução cepalino-prebischiana no contexto 
do desenvolvimentismo latino-americano do segundo pós-guerra, além 
de examinar o sentido da incorporação dos princípios do planejamento 
democrático de Mannheim.

Permanecer, no entanto, nesse universo de intenções seria, quase que 
tão somente, andar sobre as pegadas que o próprio autor deixou nos ca-
minhos de reconstrução de sua trajetória intelectual ou permanecer nas 
trilhas já largamente percorridas por muitos de seus analistas. A preten-
são de desvelar as ideias de Furtado quanto ao lugar do Estado no seu 
projeto desenvolvimentista deve levar a análise a outras dimensões, que 
permitam vislumbrar possíveis interlocuções, heranças ou até mesmo 
influências não explicitamente referidas. Em outros termos, trata-se de 
ultrapassar formulações que veem a obra e o projeto de Celso Furtado 

cerias intelectuais que acompanharão Furtado em sua trajetória, fornecendo os substratos 
teóricos às suas proposições de reforma e planejamento (GUIMARÃES, 1999, p. 21-31; 
Depoimento à autora, Anexo).

Celso Furtado.indd   110 27/02/2020   20:40:41



111

tão somente no contexto da “revolução cepalina” (BIELSCHOWSKY, 
1988; MANTEGA, 1984; IGLÉSIAS, 1981; MALLORQUIN, 1993; 
SAMPAIO Jr., 1999), deixando à sombra aspectos essenciais de sua pro-
toformação intelectual ou fazendo tábula rasa de larga tradição do pen-
samento nacional e do movimento de ideias que deram nascimento às 
ciências sociais no Brasil e sustentação ideológica a projetos de moder-
nização capitalista do país, particularmente, a partir da década de 1930. 
Além disso, cuida-se também, aqui, de dar continuidade ao espírito que 
animou o capítulo anterior, que, ao discutir o lugar da história no pro-
jeto intelectual de Celso Furtado, situou sua obra no contexto de uma 
tradição historiográfica nacional que, sob o ângulo da economia, arqui-
tetou leituras do processo histórico brasileiro alimentadas por projetos 
de construção da nacionalidade.

Em síntese, a temática de fundo que sustenta este capítulo é a preo-
cupação de colocar as formulações de Celso Furtado em diálogo com o 
amplo movimento doutrinário que, nas três primeiras décadas do século 
XX, idealizou a modernização capitalista do país. Ou seja, discute-se a 
ideia de que as concepções teóricas de Furtado foram desenvolvidas 
num tempo histórico em que um expressivo conjunto de ideólogos, res-
ponsável por interpretações decisivas sobre o Brasil e pelo desenvolvi-
mento das ciências sociais no país, fazia parte de um passado intelectual 
recente e decisivo para o pensamento social brasileiro; de que sua atua-
ção político-ideológica teve como palco uma realidade nacional (cujos 
fundamentos foram lançados ao final dos anos 20) que trazia pendentes, 
ainda nas décadas de 1950 e 1960, o atraso, a desigualdade regional, a 
questão agrária, a viabilização da indústria, a dependência externa, que 
tanto inquietaram os pensadores que o antecederam. Nessa medida, 
Celso Furtado poderia ser entendido não só como interlocutor de uma 
influente tradição intelectual, mas também como herdeiro de uma te-
mática, persistentemente reiterada pelo pensamento social brasileiro: a 
questão nacional ou, em outras palavras, os dilemas que envolviam a cons-
trução do Brasil como nação moderna.62

62 Referindo-se ao quadro intelectual nacional, Octávio Ianni observa que “Sob diversos aspec-
tos, a história do pensamento brasileiro no século XX pode ser vista como um esforço persis-
tente e reiterado de compreender e impulsionar as condições de modernização da sociedade 
nacional. Primeiro, no sentido de fazer com que a sociedade e o Estado, compreendendo as 
instituições sociais, econômicas, políticas e culturais, se aproximem dos padrões estabelecidos 
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Essas indicações sugerem, portanto, uma necessária problemati-
zação das bases teóricas e das influências intelectuais que moldaram 
o pensamento e o projeto nacionalista de Celso Furtado. Ou seja, a 
notória e reconhecida matriz cepalino-keynesiana de suas formula-
ções, quanto ao papel do Estado no processo de desenvolvimento 
nacional, esgotaria o entendimento de suas propostas intervencionis-
tas? A influência de Mannheim, no que diz respeito à racionalização 
da res publica e ao papel da intelligentsia no processo de modernização, 
bastaria para explicar, do ponto de vista teórico, a “desconfiança” 
de Furtado ante o imponderável jogo político parlamentar, tantas 
vezes criticado como panaceia liberal nos seus escritos do pré-64? 
É aí que, tão somente, devem ser buscadas as raízes de sua concep-
ção de que a luta política deveria, em nome da racionalidade, ceder 
espaço à ação de elites munidas de um saber científico competente? 
O antiliberalismo que anima sua rejeição ao mercado, como única 
força adequada para a organização da sociabilidade humana deveria 
ser entendido como produto exclusivo da ordem mundial capitalista, 
de regulação keynesiana e de compromisso social-democrata, do se-
gundo pós-guerra?

O que se propõe, em suma, é um tratamento diverso das leituras 
usuais de economistas e historiadores econômicos – quase os únicos, 
até muito recentemente, interessados em desvendar os meandros da 
teoria e do projeto desenvolvimentista de Celso Furtado –, que, no 
geral, se mantiveram restritas à análise da conformação do campo 
econômico na obra de Furtado, do viés cepalino-estruturalista em 
suas formulações ou de sua leitura keynesiana da história brasileira. 
Essas análises não revolveram (afinal, não se propuseram a isso) as 
raízes nacionais do pensamento de Furtado e, no geral, projetaram-
-no, tão somente, como resultado da revolução cepalino-keynesiana 
que varreu a América Latina nos anos 50. Em suma, esquivaram-se 
da investigação dos possíveis ecos de uma influente produção teórica 
que, em busca da particularidade da formação social brasileira e pro-
curando projetar a modernização do Brasil, especialmente a partir de 

pelos países capitalistas mais desenvolvidos. Segundo, no sentido de conhecer, valorizar e 
exorcizar as peculiaridades da formação social brasileira, tais como os séculos de escravismo, 
a diversidade racial, a mestiçagem, o trópico, o lusitanismo, o europeísmo, etc.” (1992, p. 47).
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30, abriu um espaço a propostas de atuação do Estado e das elites 
alçados, por vezes, à condição de demiurgos da nacionalidade.

Antes de se avançar nessa direção, entretanto, é fundamental que 
sejam lembradas as primeiras sugestões para nova abordagem do pen-
samento de Furtado. Elas apareceram, pela primeira vez, em 1997, no 
trabalho de Francisco de Oliveira, “Celso Furtado e o desafio do pen-
samento autoritário brasileiro”. Nesse ensaio, sua indicação é a de que 
“o diálogo que Celso Furtado trava intelectualmente, para construir sua 
interpretação do Estado na economia e na sociedade brasileiras, é com 
o pensamento de direita brasileiro que dominou o cenário intelectual até 
o final da década de 30, isto é, com os chamados autores do pensamen-
to autoritário brasileiro, sobretudo, (...), com Alberto Torres e Oliveira 
Vianna”. E isso porque, talvez, entre outras as razões, “os autoritários 
da República Velha - mas que projetaram suas influências até sobre o 
Estado Novo de Vargas - dispunham de uma interpretação do Brasil”, 
que se sustentava “por uma antropologia e sociologia da formação da 
sociedade brasileira, pelo estabelecimento das articulações entre esta so-
ciedade, suas representações, formas de regime político, coroadas por 
reflexões (...) sobre o Estado” (OLIVEIRA, 1997, p. 5-7).

Segundo Francisco de Oliveira, a propriedade de se buscar o “diá-
logo inconsútil” entre os “clássicos do autoritarismo brasileiro” e 
Celso Furtado fundava-se no destaque dado à questão do Estado e 
seu papel numa economia capitalista periférica, e às possibilidades 
de uma ação racional na política. No entanto, apesar de os refor-
madores (e entre eles o próprio Furtado), no geral, muitas vezes se 
mostrarem seduzidos por algumas ideias “autoritárias” – “de que po-
líticos e a política atrapalham a racionalidade das decisões e das im-
plementações de natureza técnica” (ibid., p. 14) –, isso, obviamente, 
não permitia estabelecer filiações indevidas entre os conservadores e 
Celso Furtado, pois, além de sua opção democrática, que não estava 
presente nos “ideólogos autoritários”, estes últimos inclinavam-se, 
no mais das vezes, para um agrarismo anti-industrialista, contrário, 
portanto, à proposta de intervenção estatal com vistas a acelerar a 
industrialização que animava o projeto de Furtado. Por fim, pode-
-se dizer que, significativamente, o ensaio pioneiro de Francisco de 
Oliveira serve, sobretudo, para reafirmar uma de suas principais ca-
racterísticas intelectuais, pois, pensador fecundo e provocativo, esse 
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sociólogo sempre abriu novos caminhos para a análise do processo 
histórico-econômico brasileiro.63

O que se tem pela frente, a partir de agora, é o exame da possível 
interlocução entre o pensamento de Celso Furtado e a tradição teórica 
antiliberal que, nos anos 30, sustentou ideologicamente a reordenação ca-
pitalista em curso no Brasil e deu continuidade ao tema da construção na-
cional, presente nos horizontes da intelectualidade brasileira desde o final 
do século XIX. Assim, tendo-se por assente a matriz cepalino-keynesiana 
e a importância de Mannheim na composição do ideário intervencionista 
e reformador de Furtado, a análise direcionará o foco para o conjunto 
doutrinário elaborado por alguns pensadores nacionais que preconizavam 
um espaço privilegiado para a ação estatal e a intervenção das elites inte-
lectuais.64 Com isso, pretende-se indicar que, possivelmente, a defesa de 
um Estado interventor nos moldes keynesianos ou a discussão do papel 

63 Algumas pesquisas acadêmicas deram continuidade às sugestões pioneiras de Francisco de 
Oliveira. Vera Alves Cepêda, por exemplo, escreveu Raízes do pensamento político de Celso Furtado: 
desenvolvimento, nacionalidade e Estado democrático, uma notável dissertação de mestrado, na área 
de Ciência Política (USP), em 1998. Nela, essencialmente, a autora indaga as razões do al-
cance explicativo e da hegemonia das interpretações de Celso Furtado, alçadas à condição 
de paradigma intelectual, nos anos 60. Entre elas, estariam a “sua filiação ao passado recente 
do pensamento social brasileiro, principalmente na discussão sobre a história da formação 
brasileira”; a retomada, “em novas bases” da questão industrial, ainda pendente nos anos 50, 
e a atualização teórico-metodológica em termos dos novos paradigmas teóricos do período. 
Outra pesquisa significativa - diga-se, de passagem, orientada por Francisco de Oliveira -, foi 
a tese de doutoramento de Maria Eugênia Guimarães: Celso Furtado: a utopia da razão - Um 
estudo sobre o conceito de subdesenvolvimento (1945-1964), defendida no departamento de Sociologia 
(USP), em 1999. Tem como proposta central investigar a construção do conceito de subde-
senvolvimento na obra de Furtado, tendo como vetores “a utopia da Razão, a autorreflexão 
e a crítica do capitalismo periférico pelo instrumental macroeconômico que lhe possibilitou 
dissolver a teoria do Estado autoritário”.

 É na segunda parte do trabalho (“As ciências sociais, a experiência de tempo histórico e o 
Estado desenvolvimentista”), que a autora refere-se à produção do pensamento social brasilei-
ro do final do século XIX às primeiras décadas do século XX, com o intuito de discutir a pro-
blemática da identidade nacional, a ideia de progresso e a questão do Estado no Brasil. Com 
base nesses elementos, analisa a redefinição do projeto social, o conceito de modernização na 
era desenvolvimentista, apresentando, nesse contexto, a teoria de Furtado como legitimadora 
de uma nova representação do Estado, da sociedade e de um projeto inédito para o Brasil.

64 As referências serão, sobretudo a Oliveira Viana, em Populações meridionais do Brasil (1920), 
Instituições políticas brasileiras (1949) e Problemas de política objetiva (1930); Azevedo Amaral, em O 
Estado autoritário e a realidade nacional (1938) e O Brasil na crise atual (1934). A respeito, consultar, 
Bastos (1989), Mota (1980), Pécault (1990), Silva (1998), Bastos e Morais (1993), Rago (1993), 
Medeiros (1978), Bresciani (2002), Piva (2000).
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do intelectual e das elites, segundo as concepções mannheimianas de in-
telligentsia, tenham se acomodado ao substrato de uma ampla e influente 
tradição antiliberal do pensamento social brasileiro; que sua “vontade na-
cional reformadora”, voltada para a refundação republicana do país, nos 
anos 50 e 60 (GUIMARÃES, 2000, p. 15), revelem-no um herdeiro do 
“fascínio da questão nacional”, que, antes dele, havia absorvido não só os 
“autoritários” das duas primeiras décadas do século XX, como também 
aqueles que, nos anos 30, revolucionaram as ciências sociais no Brasil, ou 
seja, a tríade com a qual, nas palavras de Antonio Candido, gerações de 
intelectuais brasileiros, “aprenderam a refletir e a se interessar pelo Brasil, 
sobretudo em termos de passado”: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Holanda e Caio Prado Jr. (1995, p. 9).

Esse procedimento, obviamente, não deve ser entendido como uma 
tentativa de simplesmente assimilar o ideário de Furtado às concepções 
de modernização conservadora que o precederam ou, simplesmente, co-
locá-lo no rol dos reformadores “autoritários”, em razão do seu apreço 
pela racionalização do espaço social, pela supremacia técnica do plane-
jamento e pelo olhar suspeitoso que lança em direção ao jogo político 
e parlamentar, especialmente no imediato pré-64. Fazê-lo significaria 
desconhecer as determinações históricas particulares do momento em 
que foi construído seu projeto de desenvolvimento nacional; imaginar 
que conservadores dos anos 30 e 40 e Furtado compartilhem as mes-
mas bases teóricas e expressem o mesmo arranjo social no interior da 
dinâmica das classes no Brasil; que se possa ignorar a originalidade no 
pensamento de Furtado e o que ele representa em termos de ruptura 
com as formulações modernizadoras precedentes e, além disto, recusar 
a inegável generosidade social de suas proposições, de democratizar as 
bases econômicas e sociais do país, que, sem dúvida, não alimentava os 
projetos dos ideólogos da “modernização conservadora”. 

Trata-se, na realidade, do desafio de tecer as tramas de uma análise 
que, ao mesmo tempo, ponha em destaque a importância de uma tra-
dição teórica anterior - a fantasmagoria de um ideário, de cujos temas, 
faturas do passado colonial (atraso econômico, concentração fundiária, 
exclusão social, desigualdades regionais, inclusão subordinada na ordem 
capitalista mundial, etc.), o país ainda não se livrara plenamente nos anos 
50 e 60 —, e reafirme a especificidade e o novo no discurso teórico e no 
projeto ideológico de Celso Furtado.
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