
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
VIEIRA, R. M. O capitalismo regulado e a descoberta da periferia. In: Celso 
Furtado: reforma, política e ideologia (1950-1964) [online]. Santo André: Editora 
UFABC, 2019, pp. 147-177. ISBN: 978-65-89992-27-1. 
https://doi.org/10.7476/9786589992271.0008. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

Parte 2 – Celso Furtado: política e razão - o lugar do Estado 
no desenvolvimento 

6 – O capitalismo regulado e a descoberta da periferia 
 
 

Rosa Maria Vieira 
 

 
 

 
 

https://doi.org/10.7476/9786589992271.0008
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


147

O capitalismo regulado 
e a descoberta da periferia

6

A multiplicação dos empreendimentos governamentais não representa um 
preconceito político ou um desfavor à iniciativa privada. Ao contrário, vem 
ampará-la. As inversões básicas não podem esperar. Se os particulares não 
as fazem, ao menos em tempo útil, cabe ao Estado fazê-lo.

(Getúlio Vargas/1953 apud FONSECA, 1989, p. 368)

A rigor, o subdesenvolvimento é uma variante do desenvolvimento, ou me-
lhor, é uma das formas que historicamente assumiu a difusão técnica. O 
fato de que as estruturas que o conformam se hajam reproduzido no correr 
de anos não nos autoriza a prever sua permanência futura.

(Celso Furtado, Brasil: a construção interrompida)

6.1 A “ERA DE OURO”
O mundo capitalista central conheceu, após a Segunda Guerra, um 

período de excepcional desenvolvimento e otimismo econômico, a que 
muitos economistas chamaram de “Era de Ouro” (HOBSBAWM, 1994, 
p. 253). Alimentado pelo processo de reconstrução da Europa Ocidental 
e do Japão, devastados pelo conflito mundial, e pela atração das nações 
recém-descolonizadas para a rede internacionalizada das relações capi-
talistas, o sistema conviveu com altas taxas de crescimento econômico, 
pleno emprego, aumento dos salários reais e a transformação dos tra-
balhadores em “consumidores afluentes” de uma produção industrial 
de massa. E tudo isso sob a hegemonia econômico-financeira e militar 
dos EUA, que, após os acordos internacionais de Bretton Woods (1944), 
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vincularam o desenvolvimento econômico mundial à sua política fiscal 
e monetária e à atuação de suas grandes corporações nos mercados de 
capitais e mercadorias. Na década de 1950, os americanos controlavam 
cerca de 60% dos capitais do mundo desenvolvido e eram responsáveis 
pela mesma porcentagem em termos de produção, situação que, diga-
-se de passagem, manteve-se, aproximadamente, até a década de 1970, 
quando essas cifras se situaram em torno de 50% (ibid., p. 270).

O período pós-guerra viu a ascensão de uma série de indústrias baseadas em 
tecnologias amadurecidas no período entre-guerras e levadas a novos extre-
mos de racionalização na Segunda Guerra Mundial. Os carros, a construção 
de navios e de equipamentos de transporte, o aço, os produtos químicos, a 
borracha, os eletrodomésticos e a construção se tornaram os propulsores 
do crescimento econômico, concentrando-se numa série de regiões de gran-
de produção da economia mundial - o Meio Oeste dos EUA, a região do 
Rur-Reno, as Terras Médias do Oeste da Grã-Bretanha, a região de produ-
ção de Tóquio-Iocoama. As forças de trabalho privilegiadas dessas regiões 
formavam uma coluna de uma demanda efetiva em rápida expansão. A ou-
tra coluna estava na reconstrução patrocinada pelo Estado de economias 
devastadas pela guerra, na suburbanização (particularmente nos Estados 
Unidos), na renovação urbana, na expansão geográfica dos sistemas de 
transporte e comunicações e no desenvolvimento infraestrutural dentro e 
fora do mundo capitalista avançado. Coordenadas por centros financeiros 
interligados, tendo como ápice da hierarquia os Estados Unidos e Nova 
Iorque, essas regiões-chave da economia mundial absorviam grandes quan-
tidades de matérias-primas do resto do mundo não comunista e buscavam 
dominar um mercado mundial de massa crescentemente homogêneo com 
seus produtos. (HARVEY, 1998, p. 125)

Essa excepcional fase de expansão da economia capitalista, nos países 
centrais, teve como pressuposto um reordenamento do contrato social 
entre os agentes fundamentais do processo de reprodução capitalista: 
o grande capital corporativo, a classe trabalhadora e o Estado, ou seja, 
os principais atores envolvidos no que ficou conhecido, nos termos da 
Escola da Regulação, como compromisso fordista-keynesiano. No tenso 
equilíbrio entre as três forças, coube às grandes corporações os inves-
timentos maciços de capital fixo, a atualização tecnológica, a economia 
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de escala e a produção em massa de produtos padronizados nas linhas 
de montagem. Além, evidentemente, das inovações administrativas, em 
busca de uma maior racionalidade corporativa, com vistas a assegurar 
crescimento sustentado e ganhos substanciais de capital.

O significativo aumento da classe operária e sua concentração nas 
grandes indústrias representava um desafio para a ordem capitalista, à 
medida que a acumulação, nos moldes projetados pelo capital, pode-
ria ser colocada em xeque pelos movimentos dos trabalhadores, a me-
nos que os setores radicais, à esquerda, do movimento sindical fossem 
neutralizados. Em que pesem as diferenças expressivas entre os países 
capitalistas desenvolvidos e a resistência histórica da classe operária, a 
tendência geral foi a de um controle da massa operária pelos grandes 
sindicatos, tendo em vista benefícios sociais e ganhos de salário, em tro-
ca da cooperação com o sistema fordista e com as metas corporativas de 
produtividade.90, 91

Nesse processo, cabia ao Estado a implementação de políticas anti-
cíclicas que assegurassem níveis estáveis de demanda, compatíveis com 
os altos investimentos de capital na produção fordista. No geral, essas 
políticas tendiam a três modalidades essenciais. A primeira delas eram 
os investimentos em obras públicas que, além da infraestrutura necessá-
ria ao sistema produtivo, garantiam as taxas de pleno emprego; a outra 
eram as aplicações na área social, nos gastos com assistência de saúde, 
educação, previdência e seguridade social; a terceira, a participação do 
Estado nas negociações dos acordos de salários e direitos trabalhistas, 
realizando uma mediação entre as grandes corporações e os sindicatos 
de massa. Em que pesem as diferenças nacionais, quanto às formas de 
intervenção do Estado, particularmente do que diz respeito às políticas 

90 A propósito da Escola da Regulação, na França, consultar Aglietta (1979), Boyer (1990) e 
Lipietz (1988).

91 Segundo David Harvey, a derrota dos setores radicais do movimento operário-sindical, após 
a Segundo Guerra, prepararam as condições para o controle e os compromissos sociais que 
deram sustentação ao fordismo, nos anos 50 e 60. Ainda que se reconheça que, na maioria dos 
casos, tratou-se mais de “adaptações superficiais” e não de “reformulação total” das atitudes 
operárias ante a linha de montagem e as técnicas tayloristas, particularmente na Grã-Bretanha 
e na Alemanha Ocidental, nos Estados Unidos “os sindicatos ganharam considerável poder 
na esfera da negociação coletiva nas indústrias de produção em massa do Meio Oeste e do 
Nordeste, [que] preservaram algum controle dentro das fábricas sobre as especificações de 
tarefas, sobre a segurança e as promoções, e conquistaram importante poder político (...) 
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sociais e trabalhistas,92 é importante frisar que elas garantiram, nos países 
capitalistas centrais, durante quase três décadas, estabilidade no cresci-
mento econômico e melhorias nos padrões de vida das massas trabalha-
doras, e isso graças à combinação de medidas keynesianas, de políticas de 
bem-estar social e de controle das relações de salário.

Esse capitalismo reformado, de economia mista, que incorporou 
grandes quantidades de trabalhadores aos sindicatos, ao mundo da pro-
teção social e aos mercados de consumo de massa e que teve como 
pressuposto político uma significativa ampliação do papel regulador do 
Estado, representou, na realidade, a culminância de tendências postas 
em movimento desde os anos 30 e que redundaram, sobretudo, em sig-
nificativas mudanças no plano das concepções econômicas.

A Grande Depressão de 1929 desmentiu, com excepcional virulên-
cia, o princípio liberal da regulação automática dos mercados, de que 
toda oferta gera, em moto contínuo, sua própria demanda.93 Entre 1929 
e 1931, a produção industrial americana, por exemplo, caiu cerca de um 
terço, arrastando consigo outros setores da economia, cujos produtos 
tiveram seus preços em queda livre. A prostração econômica, cujo cen-
tro sísmico foram os Estados Unidos, atingiu todo o mundo capitalista, 
penalizando com extraordinária violência tanto os países de capitalismo 

sobre questões como benefícios da seguridade social, salário mínimo e outras facetas da polí-
tica social”, direitos que sempre estiveram associados à colaboração com o processo fordista 
(HARVEY, 1998, p. 128).

92 As formas de intervenção estatal foram muito diversificadas, nos países capitalistas centrais – 
Europa Ocidental, EUA e Japão. “Diferenças qualitativas e quantitativas semelhantes podem 
ser encontradas no padrão dos gastos públicos, da organização dos sistemas de bem-estar 
social (...) e no grau de envolvimento ativo do Estado, em oposição ao envolvimento tácito nas 
decisões econômicas. Padrões de descontentamento trabalhista, de organização de fábrica e de 
ativismo sindical também variaram consideravelmente de Estado para Estado. Mas o notável é 
a maneira pela qual governos nacionais de tendências ideológicas bem distintas – gaullista, na 
França, trabalhista na Grã-Bretanha, democrata-cristão na Alemanha Ocidental, etc. – criaram 
tanto um crescimento econômico estável como um aumento dos padrões materiais de vida (...) 
(ibid., p. 130).

93 Esta referência diz respeito à Lei de Say ou Lei dos Mercados, segundo a qual a produção 
capitalista, em condições de plena liberdade, geraria sua própria demanda, impossibilitando a 
superprodução. Essa formulação, que tem por base o princípio de equilíbrio econômico, sus-
tentou as concepções econômicas neoclássicas no final do século XIX, e foi proposta, origi-
nalmente, por Jean-Baptiste Say (1803), economista clássico francês, também responsável pela 
formulação da teoria dos três fatores de produção - terra, trabalho e capital (SANDRONI, 
1999, p. 545).
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avançado quanto as áreas produtoras e exportadoras de produtos pri-
mários, configurando o que se pôde chamar de depressão global. Mas a 
consequência mais dramática e visível desse processo foi o desemprego 
em escala sem precedentes na história do capitalismo: entre 1932 e 1933 
(pior período da Depressão), “22% a 23% da força de trabalho britânica 
e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da 
norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não 
tinha emprego” (HOBSBAWM, 1994, p. 97).

A recuperação dos níveis de emprego passou a ser uma das preocu-
pações fundamentais dos economistas nesse período. Os liberais, conce-
bendo a grande crise como um fenômeno conjuntural e acreditando de 
modo absoluto na capacidade das forças de mercado de expandirem a 
produção e a oferta de postos de trabalho, tinham a oferecer, como solu-
ção, os recursos monetaristas de flexibilização de preços e salários. Mas 
suas análises e seus mecanismos de política econômica mostraram-se 
impotentes ante o desemprego involuntário, desafiando o pensamento 
econômico e abrindo caminho a leituras heterodoxas dos ciclos capita-
listas e a propostas macroeconômicas de regulação e planejamento. O 
centro dessas formulações era, principalmente, Cambridge (Inglaterra), 
onde John Maynard Keynes, Richard F. Khan, Joan Robinson, James E. 
Meade e Dennis H. Robertson reviam os postulados do pensamento 
clássico e neoclássico, especialmente as concepções de Alfred Marshall e 
Arthur Pigou, dando origem ao que veio a ser conhecida, posteriormen-
te, como revolução keynesiana (SZMRECSÁNYI, 1984, p. 16).

Embora não tenha sido o resultado de formulações isoladas de um 
único economista, a revolução keynesiana sempre esteve inegavelmente as-
sociada ao autor de Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda (1936), 
cuja obra sintetizava os fundamentos da nova doutrina econômica. Em 
Teoria Geral, Keynes apresentava uma concepção inovadora da demanda 
agregada, vinculando-a ao nível de emprego e de renda dos consumi-
dores (assalariados, em sua maioria) e ao efeito multiplicador de novos 
investimentos. 

Segundo Keynes, as razões do desemprego crônico deviam ser 
buscadas no modo como as economias industriais geravam sua rique-
za, pois nelas ocorria um persistente problema de ajuste, que o jogo 
espontâneo do mercado era incapaz de corrigir: os investimentos 
nem sempre cresciam em conformidade ao aumento da renda e da 
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poupança no sistema econômico. Assim, havia sempre um momento 
em que, apesar da poupança continuar crescendo, as taxas de juros 
não caíam num patamar adequado para que os investimentos absor-
vessem completamente a poupança disponível, ficando comprometi-
dos o crescimento do nível de emprego, a renda da população e, com 
isso, a demanda agregada. E, na medida em que a demanda deixa-
va de crescer, os investimentos diminuíam ainda mais, forçando um 
equilíbrio econômico num patamar inferior ao da atividade anterior 
(ibid., p. 17). Em síntese, para Keynes, o desemprego e a estagnação 
tinham origem no insuficiente investimento da poupança e, como a 
poupança podia ser entendida como parte da produção não consumi-
da, a insuficiência de investimentos significava também insuficiência 
de demanda (PREBISCH, 1991, p. 19).

Se a demanda efetiva se mostra deficiente, não só o desperdício de recursos 
causa no público um escândalo intolerável, como também o empreendedor 
individual que tenta pô-los em ação joga um jogo com cartas marcadas 
contra si. O jogo de que participa contém muitos zeros, de modo que os 
jogadores em conjunto acabarão perdendo se tiverem bastante energia e con-
fiança para jogar todas as cartas. O crescimento da riqueza mundial tem 
sido menor, até agora, que o volume agregado das poupanças individuais, 
e a diferença corresponde às perdas sofridas por aqueles cuja coragem e 
iniciativa não foram suplementadas por uma habilidade excepcional ou por 
uma sorte fora do comum (KEYNES, 1982, p. 289-290).

Concepções como essas, obviamente, abriam caminho para pro-
postas intervencionistas de aumento deliberado dos investimentos, 
de modo que a demanda pudesse absorver toda a oferta e garantir 
o pleno emprego das forças produtivas da economia. Nesse sentido, 
Keynes propunha uma maior intervenção do Estado na economia, 
seja através de medidas monetaristas, de controle dos meios de pa-
gamentos e das taxas de juros, seja através de obras públicas, que 
podiam ter o mesmo efeito multiplicador da renda e do emprego dos 
investimentos capitalistas privados. Com isso, colocava-se em xeque 
o princípio do livre jogo das forças econômicas como meio de poten-
cializar a produção, sem, no entanto, perder de vista “o exercício da 
iniciativa e responsabilidade privadas”, pois “enquanto a ampliação 
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das funções do governo, que supõe a tarefa de ajustar a propensão 
a consumir com o incentivo para investir, poderia parecer a um pu-
blicista do século XIX ou a um financista americano contemporâneo 
uma terrível transgressão do individualismo, [Keynes], ao contrário, 
[a defendia] como o único meio exequível de evitar a destruição total 
das instituições econômicas atuais e como condição de um bem-su-
cedido exercício da iniciativa individual” (ibid., p. 289).

Foi assim que, no contexto da Grande Depressão e no cenário da 
economia de guerra e de posterior reconstrução, o pensamento keyne-
siano tornou-se hegemônico. E essa hegemonia pode ser compreen-
dida em termos da funcionalidade de alguns de seus pressupostos, tais 
como os da ideia da irracionalidade dos agentes de produção isolados 
e da existência das crises periódicas do capitalismo, do postulado do 
Estado de regulação, a quem cabia equilibrar os fluxos de investimen-
tos e consumo pondo em movimento políticas anticíclicas. Ao contrá-
rio do Estado liberal, o keynesiano propunha-se regular a renda dispo-
nível no plano nacional e garantir o poder de compra e a realização do 
lucro, responsabilizando-se pela manutenção do ritmo de crescimento 
e de estabilidade da economia. O lugar do Estado mínimo, preocupa-
do com o equilíbrio das contas públicas, seria, agora, ocupado pelo 
Estado interventor, que organizava seu orçamento segundo as neces-
sidades de promover a acumulação, gastando mais do que arrecadava, 
assumindo funções ativas na economia, estimulando o crescimento 
através de despesas públicas e déficits orçamentários.

Nos anos 30, o capitalismo precisou ser salvo de si mesmo e Keynes 
contribui decisivamente para isso, enfrentando o desafio de, no plano 
teórico, demonstrar a inoperância da “mão invisível” na alocação óti-
ma de renda, do emprego, do investimento e no controle dos abalos 
sistêmicos periódicos da economia capitalista. Parceiro indispensável 
do capital, o Estado teria agora como principal missão “calcular a efi-
ciência marginal dos bens de capital a longo prazo e com base nos 
interesses gerais da comunidade (...) assumir uma responsabilidade 
cada vez maior na organização direta dos investimentos, ainda mais 
considerando-se que, provavelmente, as flutuações na estimativa do 
mercado dos diversos tipos de capital (...) serão demasiado grandes 
para que se possa compensá-las por meio de mudanças viáveis na taxa 
de juros” (ibid., p. 135).
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6.2 CAPITALISMO PERIFÉRICO: NOVO OBJETO DE 
REFLEXÃO TEÓRICA

Em seu livro A construção do Terceiro Mundo, Joseph Love lembra que 
(1998, p. 22-23),

“Atraso econômico”, o termo-padrão usado antes de 1945, foi suplantado 
na era do pós-guerra, por “subdesenvolvimento”, embora acadêmicos de 
primeira linha do período do pós-guerra, como Alexander Gerschenkron e 
Paul Baran, ainda preferissem o termo mais antigo. Um outro, Hla Myint, 
pensava que o termo “atrasado” descrevia com precisão os povos das áreas 
subdesenvolvidas e que “subdesenvolvido” deveria ser reservado para os 
recursos naturais. “Subdesenvolvido”, como termo para caracterizar as eco-
nomias e sociedades da Ásia, África e América Latina, mais tarde cedeu 
lugar a substitutos mais eufemísticos – “tradicional”, “menos desenvolvi-
dos” e “em desenvolvimento” –, o último dos quais parecia implicar que o 
problema era passível de se autossolucionar.

A polêmica semântica a que Love se refere traduz, na realidade, um 
dos mais importantes desafios intelectuais com que o pensamento eco-
nômico se viu às voltas após a Segunda Guerra Mundial: o tratamento 
teórico das diferenças abissais entre as nações capitalistas hegemônicas 
e os países asiáticos, africanos e latino-americanos (ex-colônias, em sua 
maioria) que, tomado o mundo capitalista Ocidental como referência, 
apresentavam estruturas sociais arcaicas, baixas taxas de crescimento 
econômico, desemprego, desequilíbrios persistentes em seus balanços 
de pagamento, “trocas desiguais” no comércio internacional. 

O processo de descolonização, no século passado – fortemente liga-
do à emergência de novas potências (Alemanha, Japão, EUA) e à crise 
da hegemonia inglesa, que se desdobraram nas duas guerras mundiais –, 
logo desmentiu a convicção da maioria dos jovens Estados nacionais, de 
que com a independência política viria a solução para a miséria e o atraso 
(LACOSTE, 1970, p. 94). As ex-colônias, tornadas nações independen-
tes, passaram a enfrentar a realidade de um profundo descompasso eco-
nômico ante as áreas metropolitanas industrializadas, cuja explicação não 
poderia mais ser dada, simplesmente, em termos da dominação política. 
Maior ainda seria a desilusão de alguns países da América Latina (Brasil, 
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Argentina, México), independentes há muito, para os quais nem mesmo 
o início da industrialização, com base em bens de consumo, representou 
o esperado crescimento estável e constante, capaz de aproximar esses 
novos Estados dos patamares de desenvolvimento e riqueza do mundo 
central. Assim, a década de 1940, em especial, viu nações e “povos que 
constitu[ía]m a parte mais pobre, mais deserdada e também a mais popu-
losa da humanidade tomar consciência da sua sorte e afirmar com uma 
força cada vez maior a sua vontade de ascender a um nível de vida mais 
elevado e a determinação de se beneficiar, também eles, com a cultura 
moderna e com as possibilidades de bem-estar e de saber que oferecem 
a ciência e a técnica contemporâneas” (BETTELHEIM, 1973, p. 51).

Para alguns teóricos, entre os fatores desse processo estava o nacio-
nalismo exacerbado das décadas iniciais do século XX, que teria impul-
sionado ideologicamente a luta pelo desenvolvimento dos países mais 
atrasados. Além disto, os resultados da Revolução Russa de 1917 tam-
bém pareciam mostrar a essas nações que havia a possibilidade de alcan-
çar graus significativos de progresso, mesmo partindo-se dos níveis mais 
inferiores do desenvolvimento econômico. No entanto, decisivas para 
a tomada de consciência das condições do subdesenvolvimento foram, 
sobretudo, as duas Guerras Mundiais e a Grande Depressão, porque co-
locaram em relevo a extrema vulnerabilidade das economias periféricas, 
dependentes das divisas obtidas com a exportação de produtos primá-
rios e cujas variações na demanda internacional provocavam gravíssi-
mos transtornos econômicos. Francisco Zamora, por exemplo, avalia 
que “uma baixa de 0,01 de dólar no preço do estanho significava para a 
Bolívia uma perda de 600 a 700 mil dólares em sua renda nacional” e que 
“por cada centavo que baixa o cobre no mercado de Nova York, o erário 
chileno perde quatro milhões de dólares” (1973, p. 192 e 194).

Seja como for, na primeira metade do século XX, a discussão da 
questão colonial deslocou-se, crescentemente, da instância política para 
as esferas econômicas e financeiras; o progresso econômico passou a fa-
zer parte da pauta das lutas políticas das novas elites dirigentes das áreas 
periféricas, para as quais, na maioria das vezes, o desenvolvimento se 
identificava com a industrialização. Um processo que, aliás, no mais das 
vezes, significava a necessidade de obter recursos externos para moder-
nizar o equipamento econômico, conseguir um produto social superior 
ao consumo corrente, otimizar a poupança interna para convertê-la em 
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capital e impulsionar o crescimento da economia através da ação plane-
jada de organismos públicos, até que ela chegasse ao estágio autônomo. 
Na realidade, essas questões, de inegáveis dimensões imediatas, práticas 
e materiais, representavam, para o pensamento econômico dominante, a 
demanda por uma teorização a respeito das especificidades do desenvol-
vimento do capitalismo na periferia do sistema.

Nesse contexto, alguns intelectuais, fora do campo marxista e con-
frontados com a ortodoxia liberal do pensamento econômico clássico 
e neoclássico, voltaram-se para a análise do atraso e das possibilidades 
de desenvolvimento das nações pobres, construindo categorias expli-
cativas e forjando teorias que refletissem, no campo intelectual, as for-
mas particulares de funcionamento das economias atrasadas. O ponto 
de partida foi dado por alguns economistas da Europa central ou cen-
tro-oriental,94 que se tornariam os teóricos do desenvolvimento: Paul 
Rosenstein-Rodan, Hans Singer, Nicholas Kaldor, Michal Kalecki, 
Ragnar Nurkse e, também, Gunnar Myrdal, todos tributários do le-
gado de Schumpeter, que, por sua vez, desde o começo do século, já 
havia desafiado os fundamentos do pensamento neoclássico, calcados 
na noção de equilíbrio, e lançado as bases de uma teoria do desenvol-
vimento capitalista.95

Myrdal, por exemplo, inaugurou uma perspectiva de abordagem es-
trutural dos problemas da exclusão econômica e social ocupando-se da 
situação de vida da população negra norte-americana para, posterior-
mente, desenvolver a teoria do “princípio da causação circular cumula-
tiva”, valendo-se, para tanto, principalmente, da análise das condições 
econômicas das comunidades camponesas asiáticas.96 Em síntese, sua 

94 Joseph Love chama a atenção para a Europa Centro-Oriental, nas primeiras décadas do século 
XX, como uma das primeiras regiões do mundo contemporâneo onde se teorizou sobre o pro-
blema do atraso econômico. Segundo ele, a “Europa Centro-Oriental, o cinturão de países novos 
ou expandidos que vai do Báltico ao Egeu, foi o foco empírico original dos homens que, na dé-
cada de 40, deram os primeiros passos em direção à criação da subdisciplina do desenvolvimento 
econômico”. Longe de um mero acaso, essa região teria fomentado os estudos iniciais sobre 
o desenvolvimento dos países capitalistas atrasados em função de suas enormes disparidades 
econômicas, pois congregava áreas de larga atividade industrial e regiões agrícolas de extração 
semifeudal, configurando um dos pontos mais heterogêneos da Europa (1998, p. 30).

95 A propósito das teses sobre desenvolvimento econômico, consultar Schumpeter (1985, capí-
tulo II).

96 Trata-se do livro Asian Drama: An Inquiry Into the Poverty (Londres, MacMillan, 1974). Ver a 
respeito Cardoso (1995, p. 46).
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tese central era a de que, dadas as condições estruturais de atraso das 
nações periféricas – explicável, principalmente, por fatores não econô-
micos, decorrentes de formas políticas tradicionais, que a análise eco-
nômica convencional ignorava, e que representavam elementos funda-
mentais na causação circular dos processos cumulativos adversos –, o 
subdesenvolvimento não poderia ser superado, simplesmente, a partir 
da livre movimentação das forças de mercado, pois esse jogo sempre se 
definiria em favor dos países capitalistas hegemônicos.

Com tais formulações, Myrdal abria um espaço privilegiado, na aná-
lise econômica, para os aspectos políticos do processo de desenvolvi-
mento das áreas periféricas, pondo em destaque a necessidade de ações 
políticas e sociais afirmativas, que alterassem as tendências depressivas 
naturais das economias subdesenvolvidas de mercado. Em outros ter-
mos, segundo o economista sueco, a superação do subdesenvolvimen-
to tinha como pressuposto o estabelecimento de um Estado Nacional 
moderno, dotado de certa perspectiva intervencionista, que substituísse 
as estruturas arcaicas tradicionais, voltando-se, sobretudo às políticas de 
integração nacional. Para ele, a periferia não havia conseguido escapar 
do círculo de ferro do atraso porque, em grande parte, “foram fracos 
os esforços que ali se fizeram para instituir políticas de integração na-
cional, enquanto, ao contrário, os países ricos lograram processo eco-
nômico estável, mediante a execução rigorosa dessas medidas políticas” 
(MYRDAL apud MANTEGA, 1984, p. 54).

Myrdal, ao teorizar sobre a “causação circular cumulativa”, tinha, na 
realidade, conferido maior elaboração teórica e agregado inéditos apor-
tes políticos à tese do “círculo vicioso da pobreza”, que Ragnar Nurkse 
vinha elaborando desde o final da década de 1930, tendo em vista a 
análise dos problemas de escassez de capital dos países periféricos, que, 
no seu entendimento, era um dos elementos explicativos essenciais do 
subdesenvolvimento97.

97 Ao final dos anos 40 e início dos 50, um grupo de economistas estrangeiros esteve no Rio 
de Janeiro participando de uma série de conferências organizadas pela Revista Brasileira de 
Economia: Habeler (1947), Singer (1950), Viner (1951) e também Nurkse (1951), que, contra-
riando o tom ortodoxo predominante, realizou seis palestras a propósito da “Formação de 
Capitais nos Países Subdesenvolvidos”. Publicadas pela revista, em seu n.° 4 (dezembro de 
1951), as teses de Nurkse foram objeto de análise e contestação de Celso Furtado, em artigo 
publicado na mesma revista, em setembro de 1952, sob o título “Formação de capital e de-
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Segundo Nurkse, as regiões subdesenvolvidas, comparativamente 
aos países adiantados, estavam insuficientemente equipadas de capital 
em relação à sua população e aos seus recursos naturais (1951, p. 10). 
Eram nações com baixo nível de renda, que consumiam praticamente 
tudo na satisfação de suas necessidades essenciais. Daí a decorrência 
de poupança praticamente inexistente para investimentos, que, por sua 
vez, se traduzia em pequena acumulação e insignificante nível de renda. 
Mantida a escassez de capital, o desenvolvimento tecnológico não atin-
gia patamares que permitissem o aumento da produtividade e a elevação 
da renda, o que resultava numa poupança inexpressiva, instituindo-se, 
com isso, o “círculo vicioso da pobreza”, que condenava a periferia ao 
moto contínuo do atraso e da exclusão.

Nas palavras de Nurkse, nos países atrasados (ibid., p. 18)

(...) o incentivo para o uso do capital é limitado pelo pequeno tamanho do 
mercado; o pequeno tamanho do mercado é devido ao baixo nível de pro-
dutividade; o baixo nível de produtividade é devido à pequena quantidade 
de capital usado na produção, a qual, por sua vez, é devida ao pequeno ta-
manho do mercado - e, assim, o círculo está completo. As relações recípro-
cas que acabamos de notar operam através de uma conexão circular entre os 
principais fatores da situação. Nessa conexão circular reconhecemos o círculo 
vicioso da estagnação econômica ou, pelo menos, um dos seus exemplos. 
Um país é pobre porque é pobre; e isto é tudo. 

Mas como escapar do círculo de ferro do atraso e da pobreza?
Para Nurkse, a teoria da estagnação deveria, necessariamente, estar 

acompanhada de uma teoria do desenvolvimento que apontasse as for-
ças capazes de romper o “equilíbrio estagnante”. Na busca de respostas, 
recorre a Schumpeter, em seu Teoria do desenvolvimento econômico. Tomando 

senvolvimento econômico”. Em síntese, Furtado discordava do enfoque dado por Nurkse à 
problemática dos países subdesenvolvidos, de modo a concebê-los como economias estagna-
das, presas ao “círculo vicioso da miséria”, ignorando o contexto histórico em que se inseriam. 
Sem discordar radicalmente do conjunto das formulações de Nurkse, Furtado, no entanto, 
lembrava que o ritmo do desenvolvimento dependia da produtividade do capital e do esforço 
de acumulação que, por sua vez, variavam no tempo e no espaço. Daí, a imposição, no plano 
teórico, da análise dos processos econômicos em sua historicidade (FURTADO, 1952, p. 7-35 
e 1985, p. 149-151).
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essa obra mais como a teorização do crescimento do que dos ciclos 
econômicos e indicando a necessidade de sua adequação à realidade 
subdesenvolvida, Nurkse propõe “ondas” de investimentos industriais 
simultâneos, de forma que cada empreendimento garantisse mercado 
para outro, fazendo com que o impulso inicial se alastrasse de forma 
sustentada para a economia como um todo, garantindo-se, com isso, 
efeitos multiplicadores de um certo sabor keynesiano.98

Essas prescrições colocavam em relevo algumas questões cruciais 
para o Terceiro Mundo, tais como os agentes das transformações da 
realidade subdesenvolvida ou o que fazer para que as poupanças vo-
luntárias (produtos do aumento de renda) ou mesmo as forçadas (re-
sultados da tributação pública) não fossem encaradas apenas como 
adiamentos temporários do consumo supérfluo, ou investimento sun-
tuário dos extratos mais ricos da população. Para Nurkse, a livre mo-
vimentação das forças de mercado não seria suficiente para que se 
rompesse o círculo vicioso do subdesenvolvimento. Assim, embora 
sem o apelo a um receituário estatal intervencionista, como o que se 
observará posteriormente no pensamento desenvolvimentista latino-
-americano, Nurkse acabará insinuando novas dimensões para atuação 
do Estado nas economias periféricas, além de abrir caminho para uma 
outra discussão, que servirá de clivagem no debate das políticas de 
desenvolvimento dos anos 50, na América Latina, ou seja, o papel do 
capital estrangeiro nas economias atrasadas.

Segundo ele, os aumentos de renda nas regiões periféricas deveriam 
ser concentrados e canalizados para os investimentos produtivos através 
do Estado, pois, apesar de a iniciativa privada ser essencial, sempre “al-

98 As “ondas” de industrialização simultânea cumpririam, tal qual a formulação de Schumpeter, o 
papel do “empresário inovador”, cujos seguidores propagavam suas inovações pelo conjunto 
do sistema, pondo em prática (por imitação, na origem) inéditas combinações de fatores pro-
dutivos, lançando novas mercadorias e ampliando as esferas dinâmicas da economia. Segundo 
Nurkse “uma onda de investimentos de capital em muitas indústrias simultaneamente, pode 
ser bem-sucedida, ao passo que a aplicação de capital por qualquer inversor individual, em 
qualquer indústria isolada, pode ser bloqueada, ou desencorajada pelas limitações existentes 
no mercado em conjunto. Onde qualquer empreendimento isolado pode ser fatalmente im-
praticável e não lucrativo, um grande número de indivíduos diferentes pode ser bem-sucedido 
porque todos se apoiarão mutuamente, no sentido de que o pessoal empregado em determina-
do empreendimento, trabalhando com equipamento melhor e mais abundante, assegurará um 
mercado ampliado para os produtos dos novos empreendimentos nessas outras indústrias” 
(NURKSE, 1951, p. 20).
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guma forma de poupança coletiva, tornada obrigatória pelo Estado, é 
provavelmente indispensável para a mobilização dos potenciais de pou-
pança implícitos no desemprego disfarçado” nos países subdesenvolvi-
dos. Assim, mesmo sabendo-se “perfeitamente possível deixar a função 
do investimento em mãos particulares”, caberia ao Estado “a função de 
economizar”, pois, no mais das vezes, esta teria que “ser executada de 
um modo compulsório”. Para Nurkse, mesmo nos países de economia 
capitalista, o Estado evidenciava “uma tendência para assumir um maior 
grau de orientação consciente do processo de formação de capitais” e “a 
escolha entre o consumo e a poupança nacional est[á] se tornando cada 
vez mais uma decisão estatal” (ibid., p. 88 e 148).

Nas conferências de 1951, realizadas no Rio de Janeiro, Nurkse dei-
xou claro, também, que a ordem internacional não estava organizada 
num espaço econômico homogêneo, de que era clara expressão a ten-
dência à deterioração dos preços dos produtos primários ante os artigos 
dos países industrializados, demonstrada, por exemplo, pelos indicado-
res empíricos divulgados pela própria ONU nos anos de 1946 e 1947 
(CARDOSO, 1995, p. 39; MORAES, 1995, p. 29). Na base dessas co-
locações estava, certamente, a percepção dos limites da teoria das van-
tagens comparativas, que, numa perspectiva liberal, afirmava, desde o 
século XIX, a difusão mundial espontânea do progresso econômico e 
tecnológico, conforme os arranjos convencionais da divisão internacio-
nal do trabalho. É o que se pode deduzir de sua observação de que “Se 
vivêssemos sob um governo mundial, transferências automáticas, das 
partes mais ricas para as mais pobres do mundo, ocorreriam naturalmen-
te através do mecanismo fiscal. Porém não temos governo mundial”. 
Daí a necessária imposição de “considerações políticas” nos processos 
internacionais de transferência de recursos e capitais, pois, numa pers-
pectiva realista, “dificilmente poderemos esperar que venha a existir um 
mecanismo puro, permanente, automático e apolítico de transferências 
internacionais de renda. Tais transferências, na medida em que possam 
ocorrer, serão inevitavelmente baseadas, em parte, no terreno movediço 
dos expedientes políticos” (NURKSE, 1951, p. 68).

Tratando das fontes externas da formação dos capitais no mundo 
periférico, Nurkse refere-se, principalmente, aos investimentos diretos 
de empresas americanas, subordinadas ao princípio do lucro e dos cálcu-
los empresariais. Esses capitais, segundo ele, apresentavam as vantagens 
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do emprego produtivo, da difusão de tecnologia e métodos modernos 
de administração, e do fato de estarem livres das rígidas exigências de 
juros e amortizações dos empréstimos internacionais. Porém, efeitos 
negativos também acompanhavam esses investimentos, pois os capitais 
estrangeiros buscavam, quase sempre, os setores voltados à produção 
e exportação destinada aos países industriais, sendo muito pouco em-
pregados em manufaturas para os mercados internos. As indicações de 
Nurkse, seguindo as teses de Hans Singer, vão no sentido de que os 
investimentos privados externos (ibid., p. 118),

(...) não fizeram muito no sentido de difundir o desenvolvimento indus-
trial pelas economias internas dos países agrícolas, mas se concentraram, 
antes, na produção primária destinada à exportação para países adianta-
dos. Os investimentos estrangeiros, em vez de desenvolverem as econo-
mias dos países agrícolas, serviram para enrijar e fortalecer o sistema sob 
o qual esses países se especializaram na produção de matérias-primas e 
gêneros alimentícios para exportação. Os investimentos estrangeiros, de 
acordo com este ponto de vista, têm tendido a promover um padrão de 
especialização baseado num esquema estático de vantagens comparativas 
no comércio internacional.

Numa percepção moderada (ou realista), Nurkse ressalta que esses 
investimentos estrangeiros “não devem ser desprezados”, pois, para os 
países subdesenvolvidos, no período, muitas vezes faltavam até mesmo 
esses capitais. No entanto, havia que se acautelar com relação a pelo me-
nos três problemas: esses investimentos, no geral, não se dirigiam para 
a expansão dos mercados internos; podiam vir em volume insuficiente 
para a expansão das exportações; os fluxos de investimentos externos, 
caso acompanhados por “relaxamento dos esforços de poupança inter-
na”, não possibilitariam alterações significativas na taxa de formação dos 
capitais nos países periféricos (ibid., p. 124).

Raúl Prebisch e a Cepal: teorização do desenvolvimento periférico
Tendo-se por base o que até agora foi visto, pode-se afirmar que, 

no final dos anos 40, o mundo capitalista, que sobrevivera à grande 
Depressão de 29, às duas guerras e assistira à transformação de suas co-
lônias em nações livres e pobres, defrontava-se agora com a busca de um 
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lugar ao sol pelos países periféricos e com o questionamento das possi-
bilidades de superação do subdesenvolvimento dentro dos princípios do 
livre mercado e das regras do comércio internacional ditadas pela divisão 
internacional do trabalho do século XIX. Afinal, até os próprios orga-
nismos internacionais, criados pelas grandes potências, apontavam, atra-
vés de seus índices empíricos, a drenagem dos excedentes econômicos 
dos países periféricos para as áreas hegemônicas. Assim, o pensamento 
econômico que, desde os idos de 30, tivera os redutos da ortodoxia libe-
ral assaltados durante a revolução keynesiana, via-se agora confrontado 
com o desafio das especificidades do capitalismo periférico. Por mais 
que os teóricos do desenvolvimento tivessem respondido à altura, ace-
nando com novos papéis para o Estado e pondo em discussão a justeza 
da teoria das vantagens comparativas, de inspiração ricardiana, como 
forma de difusão do progresso pelo mundo, nada se assemelhou ao im-
pacto causado pelo surgimento da Comissão Econômica para América 
Latina e Caribe, a Cepal, criada pelas Nações Unidas em 1947, e pelas 
formulações heterodoxas do economista argentino Raúl Prebisch. Foi 
com a Cepal que o subdesenvolvimento ganhou, finalmente, legalidade 
teórica no pensamento econômico.

As teses desenvolvidas no âmbito da Cepal, por Raúl Prebisch, e as 
condições de sua elaboração são por demais conhecidas, o que, acre-
dita-se, pode dispensar o esforço de retomada dessas formulações. Na 
realidade, além do trabalho pioneiro de Octavio Rodriguez99, 100 de reunir 
e analisar, sistematicamente, as ideias econômicas e as categorias básicas 
que deram sustentação ao pensamento cepalino, inúmeras outras publi-
cações trataram de divulgar e criticar suas concepções fundamentais. No 
entanto, mesmo incorrendo no risco da redundância, acredita-se con-
veniente pelo menos uma formulação indicativa das teses cepalinas, de 
modo que possam servir como referência às análises do pensamento de 
Furtado, que virão logo mais.

Contidas, inicialmente, em três textos essenciais - Raul Prebisch, O 
desenvolvimento econômico da América Latina e seus principais problemas (1949), 

99 O livro de Octavio Rodriguez inclui também um prefácio de Raúl Prebisch, que passa em 
revista sua trajetória e suas principais contribuições analíticas (RODRIGUEZ, 1981, p. 7-12).

100 Entres essas publicações destacam-se Guzman (1976), Oliveira (1972), Figueiredo e Costa 
(1986), Gurrieri (1982), Mantega (1984), Bielchowsky (1988), Cardoso (1995 e 1997), Moraes 
(1987 e 1995).
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Problemas teóricos e práticos do crescimento econômico (1951); Cepal, Estudo 
Econômico da América Latina (1949) -, a teoria cepalina tem como eixo 
os conceitos de centro e periferia, usados para explicar o modo como 
o progresso técnico e seus ganhos se difundem na economia mundial 
(BIELSCHOLKY, 1988, p. 18; RODRIGUEZ, 1981, p. 49).

Numa perspectiva crítica à divisão mundial do trabalho e contes-
tando as teses tradicionais sobre as vantagens comparativas do comér-
cio internacional, Prebisch afirma que a distribuição do progresso nas 
diferentes áreas do mundo foi desigual. Mais rápido e homogêneo no 
centro (economia industrial), atingindo todos os setores econômicos, o 
progresso técnico restringiu-se na periferia apenas ao setor exportador 
de alimentos e matérias-primas para os países centrais e a algumas ati-
vidades relacionadas com essa exportação. Em razão disso, dois traços 
caracterizavam a estrutura econômica periférica:

Por um lado, destaca-se seu caráter especializado, ou unilateralmente de-
senvolvido, já que uma parte substancial dos recursos produtivos se des-
tina a sucessivas ampliações do setor exportador de produtos primários, 
ao passo que a demanda de bens e serviços, que aumenta e se diversifica, é 
atendida, em grande parte, por meio de importações. Por outro lado, a es-
trutura mencionada é heterogênea ou parcialmente atrasada, no sentido de 
que coexistem em seu seio setores em que a produtividade alcança os níveis 
mais altos do mundo – particularmente o setor exportador – e atividades 
em que se utilizam tecnologias antiquadas, nas quais a produtividade do 
trabalho é muito inferior à que se pode encontrar nas atividades similares 
dos centros, Em contraste com a estrutura produtiva da periferia, especiali-
zada e heterogênea, a dos centros se caracteriza por ser diversificada e homogênea. 
(RODRIGUEZ, 1981, p. 37-38)

Além da caracterização das estruturas dos dois polos do sistema ca-
pitalista, os conceitos de centro e periferia permitem a Prebisch expli-
car o processo de desenvolvimento mundial tendo como pressuposto 
fundamental a existência de uma desigualdade, isto é, a ideia de que, a 
longo prazo, a tendência é o alargamento do fosso que separa o centro 
desenvolvido e a periferia subdesenvolvida. As desigualdades entre os 
dois polos - expressas na disparidade entre a produtividade do trabalho 
nas áreas centrais e periféricas, assim como nas diferenças crescentes 
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entre as rendas médias das duas regiões - são explicadas em termos da 
deterioração dos termos de troca, tese cuja função é exprimir a tendência ine-
rente ao intercâmbio entre produtos primários de exportação da perife-
ria pelos produtos industrializados dos países centrais. Ou seja, a de que 
o poder de compra de bens industriais por parte de uma unidade de bens 
primários de exportação tende a se reduzir com o transcorrer do tempo 
(ibid., p. 38-39).

Elaborada com a função de contestar a tese ricardiana das vantagens 
comparativas, a deterioração dos termos de troca inverte a argumenta-
ção do pensamento liberal, procurando demonstrar que, além de não 
se verificar a transferência dos ganhos de produtividade do centro para 
a periferia, o que se observa é justamente o oposto: regiões subdesen-
volvidas transferindo os seus ganhos de produtividade para os países 
desenvolvidos, fazendo com que os frutos do progresso técnico se con-
centrem nos centros industriais (BIELCHOWSKY, 1988, p. 19).

Ao lado dessas formulações, uma outra tese essencial sustenta as 
inovações do pensamento cepalino a respeito do mundo periférico. 
Ela diz respeito à análise do processo de industrialização espontâneo, 
a partir dos anos 30, em alguns países da América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile e México), que chamava a atenção por suas características 
específicas e intensas contradições. Segundo Prebisch, um conjunto de 
mudanças significativas na economia mundial teriam impulsionado alte-
rações no “padrão primário-exportador”, transformando o modelo de 
crescimento periférico, de “desenvolvimento para fora”, sustentado na 
expansão das exportações, em “desenvolvimento para dentro”, baseado 
na produção industrial.

Entre as condições responsáveis pelo processo de industrialização na 
periferia estariam dois conjuntos de fatores, intimamente associados. Em 
primeiro lugar, acontecimentos conjunturais, tais como as duas guerras 
mundiais e a Depressão de 1929, que impuseram barreiras às importa-
ções e, ao mesmo tempo, dinamizaram a demanda por exportações, esti-
mulando, consequentemente, a procura interna na periferia. Além disso, 
o ciclo depressivo na década de 1930, ao reduzir o preço e o volume das 
exportações primárias, foi responsável por uma “aguda crise de divisas” 
que, ao lado de medidas tendentes à manutenção dos níveis de empre-
go, acabou por favorecer o desenvolvimento de atividades industriais na 
América Latina, cuja oferta externa estava limitada. Em segundo, altera-

Celso Furtado.indd   164 27/02/2020   20:40:46



165

ções na economia mundial, representadas por menor elasticidade-renda 
da demanda por produtos primários e, sobretudo, pela substituição da 
Inglaterra pelos EUA como “centro cíclico principal” do capitalismo, 
e isso em razão do “caráter relativamente fechado da economia norte-
-americana e à tendência à diminuição de seu coeficiente de importa-
ções” (RODRIGUEZ, 1981, p. 44). Situação, obviamente, muito diversa 
da anterior, em que a Grã-Bretanha, centro hegemônico até a Primeira 
Guerra, tinha uma relação econômica essencialmente complementar ao 
mundo periférico.

Mesmo partindo do pressuposto de que a industrialização é o ca-
minho necessário para o crescimento das economias periféricas, a teo-
ria cepalina trata essa industrialização espontânea como um processo 
problemático e com incertas possibilidades de propiciar um real desen-
volvimento econômico, dada as características da produção nos países 
periféricos e o modo como se relacionam com a economia internacional, 
hegemonizada pelos centros desenvolvidos (BIELSCHOWSKY, 1988, 
p. 21). De modo sumário, os problemas, de intensidade e feição diferen-
ciadas nos diversos países, manifestam-se num rol que vai da persistência 
da deterioração dos termos de troca ao déficit no balanço de pagamen-
to, passando pelos desajustes intersetoriais da produção – problemas de 
carência de infraestrutura e de oferta de alimentos – e pelas dificuldades 
de acumulação de capitais. Ao que, geralmente, soma-se a tendência às 
altas taxas de desemprego, uma vez que a periferia, além de iniciar a 
industrialização em condições de grande oferta de mão de obra, vale-se 
das técnicas produtivas de capital intensivo, poupadoras de força de tra-
balho, importadas dos centros capitalistas.

Dadas essas condições, não é estranha a conclusão de que todos esses 
problemas, apresentados pela industrialização espontânea da periferia, 
decorrem do “atraso estrutural” das economias subdesenvolvidas. Ou 
seja, “resultam da forma pela qual a estrutura produtiva se vai transfor-
mando durante a fase do desenvolvimento voltado para dentro, sem que 
se consiga eliminar as diferenças de estrutura com relação ao centro, que 
se reproduzem em novos níveis” (RODRIGUEZ, 1981, p. 48).

Não é difícil perceber onde considerações dessa natureza, a propó-
sito da industrialização espontânea e problemática da periferia, acabam 
desembocando: na ideia de que o livre jogo das forças de mercado con-
duzem ao aprofundamento e não à supressão das contradições decor-
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rentes da estrutura das economias subdesenvolvidas. Com isso, a teoria 
cepalina abre caminho às propostas de “políticas deliberadas de desen-
volvimento” através da planificação, levada a cabo pelo Estado. Assim, 
pode-se afirmar que, sem dúvida, o planejamento e o Estado interventor 
aparecem como decorrências naturais do modo pelo qual o pensamento 
cepalino encara as contradições da indústria no mundo periférico. É por 
isso que (BIELCHOWSKY, 1988, p. 31), 

No texto que figura como documento básico de transição do estágio de 
formulações analíticas básicas (1949/51) ao estágio de propostas de política 
(1951 em diante), a Cepal defende a urgência de programas de desenvolvi-
mento, centrando a argumentação na necessidade de evitar desequilíbrios 
externos e de estabelecer um equilíbrio razoável na expansão de várias ati-
vidades básicas. A necessidade do programa também adviria da escassez de 
poupança que exige cuidadosa seleção das atividades a serem estimuladas 
[PREBISCH (1951)]. Daquele ponto em diante o planejamento se tornaria 
uma contínua obsessão da Cepal, simbolizando as preocupações da agência 
com o desenvolvimento econômico. 

De modo sumário, até esse ponto, um amplo painel registrou trans-
formações essenciais do Brasil nas duas décadas que se seguiram aos 
anos 30: mudanças nas relações de produção, com a indústria e a urba-
nização; maior diversidade e tensão no tecido social, a partir da entrada 
em cena de novos atores e da incorporação das massas populares urba-
nas ao processo político nacional; “ares democráticos”, com o fim da 
ditadura do Estado Novo e, em particular, grande renovação intelectual. 
Essas alterações forçaram sensíveis modificações nos rumos do debate 
da questão nacional, que, desde o século XIX, cobrava atenção das elites 
intelectuais do país e que, agora, expunha a maior complexidade do con-
junto das forças políticas e ideológicas em confronto. Na disputa pela 
hegemonia na condução do projeto capitalista para o país, grupos defen-
sores da vocação agroexportadora, entusiastas do liberalismo econômi-
co, ainda fortes e operantes no início da década de 1950, cederam espaço 
aos que advogavam uma modelagem industrial ao projeto de nação – 
industrialistas de diversos matizes, antiliberais em essência, defensores 
do desenvolvimento fabril que, aos poucos, deram configuração ao que, 
tempos depois, ficou conhecida como “ideologia desenvolvimentista”. 
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Novos e ampliados papéis foram assumidos pelo Estado, que, ao dar as 
bases para um capitalismo industrial, confirmou antiga vocação inter-
vencionista e abriu espaço para uma nova elite técnica – os economistas 
–, que, desde o início, se confrontou em campos teóricos divergentes, 
alinhando-se com as forças sociais que se batiam na defesa de projetos 
nacionais conflitantes.101 Assim, uma nova área do conhecimento sinali-
zou as possibilidades de um tratamento teórico inédito da questão nacio-
nal, que passou a incorporar as análises macroeconômicas ao legado da 
sociologia, da antropologia, dos estudos jurídicos e da história, herdado 
dos reformadores e ideólogos das primeiras décadas do século XX.

Na realidade, o Brasil viveu esse conjunto de amplas transformações 
sintonizado com os movimentos mais amplos da realidade internacional 
inclusiva, que, passada a Grande Depressão e as duas guerras mundiais, pôs 
em movimento uma ordem capitalista regulada – para muitos, a “Era de 
Ouro” do capital. Esse foi, também, o momento histórico em que a parte 
pobre e atrasada desse mundo, recentemente incluída no rol dos Estados-
nação independentes, passou a cobrar políticas de desenvolvimento e de-
safiar o pensamento econômico (que, por sinal, já não era o mesmo desde 
que o keynesianismo colocou em xeque a hegemonia neoclássica) a teori-
zar sobre as mazelas e virtualidades do capitalismo na periferia.

Mergulhado nesse contexto, Celso Furtado, intelectual formado em 
trânsito pelos dois mundos (centro e periferia) do capitalismo, ao fim 
dos anos 40, rendeu-se ao “fascínio da questão nacional”, tal como o 
fizeram, antes dele, os ideólogos da “nação brasileira”. Submetido às 
amplas e contraditórias determinações que moldaram suas opções inte-
lectuais, assumiu o desafio de um “projeto para o Brasil”, agora pensado 
em termos de “desenvolvimento para dentro”, sustentado pela indus-
trialização. A exemplo de seus pares, que o antecederam na tarefa da 
“construção nacional”, Furtado também preocupou-se em identificar as 
especificidades da nação – falta de condições materiais para o progresso; 
inexistência de uma burguesia forte e vocacionada para as transforma-
ções políticas e econômicas necessárias; vida política que, nos marcos 
liberais do jogo institucional democrático-formal, era incapaz de dar ex-
pressão ao Brasil “real”. E, tal como eles, na ausência de uma burguesia 

101 Sobre o pensamento econômico brasileiro no momento de sua constituição, consultar 
Bielchowsky (1988), Mantega (1984) e Loureiro (1997, 1997a).
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aguerrida, recorreu aos intelectuais, como agentes das transformações, 
e ao Estado, como instrumento para imprimir racionalidade ao mundo 
social e abrir caminho ao desenvolvimento. Como no passado, não tão 
distante, ante a sociedade atrasada, desigual e de restrita modernidade, o 
recurso a um expediente há muito proposto pelos ideólogos da “questão 
nacional”: “a ideia ancestral (...) de que o Estado era a única instância 
capaz de subsumir os particularismos, promover o bem comum e a inte-
gração social” (NOGUEIRA, 1998, p. 30).

“Más de lo mismo”? Não se trata disso, certamente.
Aspectos substancialmente novos conformaram a questão nacional 

em Celso Furtado. No entanto, antes de direcionar o foco para o “novo”, 
o que se quer ressaltar é a inegável presença de um legado que marcou 
profundamente o pensamento social brasileiro, uma herança intelectual 
com que Furtado travou um “diálogo mudo”. É preciso, porém, atentar 
para o fato essencial de que não se trata apenas de vestígios de ideolo-
gias passadas, obsoletos anacronismos. O “velho” que ecoa no pensa-
mento de Furtado é, na verdade, imposição de uma realidade histórica 
cujas determinações, que antes enredavam os reformadores do passado, 
ainda se mantinham vivas no Brasil de capitalismo tardio – agroexpor-
tação predominante, estrutura fundiária concentrada, regionalismo, ex-
clusão social, domínio político das oligarquias rurais, insuficiências na 
acumulação de capitais, burguesia nacional desprovida das “ilusões do 
progresso” e impotente ante as tarefas de construção da hegemonia, 
submissão do país à dinâmica do capitalismo central – e, nos idos de 60, 
demandavam as “reformas de base”. O “velho”, que insinuava presença 
no ideário de Furtado, alimentava-se do que já foi chamado de a “miséria 
brasileira” (CHASIN, 1999). 

O reconhecimento de continuidade em termos de uma tradição 
do pensamento social brasileiro não deve elidir a percepção de que a 
questão nacional deu um salto qualitativo com Furtado. Além de ser 
concebida em termos de um “desenvolvimento para dentro”, susten-
tado pela industrialização, passou a ser, também, mediada pela noção 
de subdesenvolvimento. Com essa categoria teórica, que destacava as 
condições particulares do conjunto dos países periféricos (com os quais 
o Brasil partilhava um destino comum) e remetia as razões do atraso às 
formas de expansão do capitalismo e de organização da divisão mundial 
do trabalho, Furtado pôde dar uma dimensão internacional ao projeto 
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de “construção da nação”, ultrapassando a discussão nos marcos pura-
mente locais.

Como é de se esperar, são novos, também, os termos propostos para 
a atuação do Estado no “desenvolvimento para dentro”. As fundações 
do processo industrial autônomo, segundo Furtado, deveriam ser lan-
çadas pelo Estado, através de políticas de planejamento que conforma-
riam a ação dos sujeitos do desenvolvimento, levando-os a agir racional-
mente, longe da indeterminação e do acaso do livre jogo dos mercados. 
Nesse sentido, a experiência mundial fornecia-lhe o exemplo de que a 
planificação não se restringia apenas à experiência soviética. Introduzido 
no mundo capitalista a partir dos imperativos de coordenação econômi-
ca durante o primeiro “esforço de guerra” (1914-1918), o planejamento 
generalizou-se a partir da Depressão de 1929, quando os fundamentos 
do liberalismo submergiram à voracidade da crise. O plano econômico 
levado a efeito pelo Estado capitalista passaria a ser visto como um me-
canismo indispensável à contenção dos abalos cíclicos no sistema e à 
manutenção do crescimento econômico. Nesse sentido, o depoimento 
de Furtado é bastante revelador (FURTADO, 1999, p. 77-78):

Queiramos ou não, o planejamento foi a grande invenção do capitalismo 
moderno. (...) Esta é uma técnica fundamental para a ação racional. Significa 
ter referências com respeito ao futuro, portanto, usar a imaginação para 
abrir espaço. Quando cheguei à França para fazer doutorado, em 1948, co-
nheci uma experiência muito bonita de planejamento; a que os franceses 
chamavam de planejamento indicativo. Eles criaram um sistema de planeja-
mento formal, bem estruturado, bem concebido. Anos depois, eu participa-
ria de muitas reuniões com eles sobre o tema. Mas naquele momento admi-
rou-me ver que uma economia capitalista avançada só poderia se recuperar 
das chagas da guerra recorrendo ao planejamento. (...)

Interessei-me também pelo planejamento russo, que era o caso clássi-
co, ao ler Strumiline. Na Cepal, fui o seu primeiro chefe da Divisão de 
Planejamento. O primeiro manual de técnica de planejamento das Nações 
Unidas foi feito sob minha direção. Era um terreno completamente novo e 
muito importante para os países do Terceiro Mundo. Os franceses diziam 
que o planejamento era necessário para resolver os problemas causados 
pelas destruições da guerra. Eu acrescentava dizendo que o subdesenvol-
vimento era uma espécie de devastação. Portanto, para superá-lo necessi-
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ta-se de planejamento. O mercado sozinho não pode resolver o problema. 
Não é capaz de mudar as estruturas, o que é fundamental. Mas qualquer 
planejamento deve ser aplicado em função do quadro político. Ou seja, os 
objetivos são definidos pela sociedade; ali onde esta adotou o socialismo, 
eles foram definidos de uma forma; ali onde havia capitalismo – como na 
França – eram definidos de outra maneira.

Um olhar mais atento sobre esse depoimento pode revelar, tam-
bém, alguns aspectos importantes para a compreensão do “caminho” 
de Furtado até a ideia do Estado como ator fundamental no processo 
de desenvolvimento autônomo. Esses aspectos dizem respeito ao sig-
nificado da “experiência francesa” na sua formação intelectual. Sabe-
se que o interesse pelo planejamento – em termos das possibilidades 
de racionalização da vida social por meio do Estado – surgiu muito 
cedo, ainda durante o curso de Direito, na Universidade do Brasil, 
quando Furtado se confrontou pela primeira vez com a questão da 
racionalidade em termos da teoria da organização e da administração 
pública. Mas, entre esse momento inicial e a concepção de Estado 
de corte keynesiano que preside seu projeto nacional, há um espaço 
para influências importantes, no período dos estudos de economia 
política na França.

Em Paris, durante o doutorado sob a orientação de Maurice Byé, 
além das leituras sistemáticas de economia clássica, de O Capital, de 
Marx, e de história econômica, Furtado entrou em contato com o mais 
prestigiado economista francês de sua geração – François Perroux, en-
tão numa fase de trânsito teórico para o estruturalismo. Perguntado 
sobre a possível influência de Perroux na definição da importância do 
Estado como promotor do desenvolvimento, Furtado é incisivo: “O 
pensamento de François Perroux foi seguramente o que mais me in-
fluenciou, pela importância de sua teoria do ‘polo de crescimento’, que 
permite compreender que o crescimento econômico resulta de uma 
vontade política. Perroux me orientou para pensar o papel do Estado” 
(depoimento em Anexo).

O caminho de Furtado rumo ao Estado, como fator do dinamismo 
econômico e transformador das estruturas sociais, foi sedimentado por 
Perroux. Mas, e Keynes? Celso Furtado responde a isso, também, clara-
mente (depoimento em Anexo):
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Keynes em relação ao Estado, dá, digamos assim, a sinalização do ponto de 
vista econômico. É o teórico da dinâmica macroeconômica. Na realidade, 
ele criou a necessidade de uma dinâmica. O modelo keynesiano é um mode-
lo estático, mas é claro que na sua época representou um tremendo avanço. 
Keynes valorizou o papel do Estado. A partir dele cabia pensar em política 
econômica e não mais, simplesmente, no mercado para regular a economia. 

Voltando a François Perroux, sabe-se que ele teve uma trajetória 
política e intelectual acidentada. Inicialmente um economista compro-
metido com as concepções corporativistas, no pós-guerra tornou-se 
um dos mais influentes teóricos do desenvolvimento na vertente do 
estruturalismo.102 Das teses estruturalistas desenvolvidas por Perroux, 
duas formulações destacam-se em termos de impacto e importância 
nas concepções de Celso Furtado: “efeito dominação” e a ideia de 
“polos de crescimento”.

No volumoso A economia do século XX, encontra-se desenvolvida a 
ideia do “efeito dominação”. É através dela que Perroux contesta as 
possibilidades explicativas da teoria econômica neoclássica, chamando 
de “ilusão” ou “atalho puramente imaginário” a crença no equilíbrio e 
no ajuste natural entre a oferta e a demanda através do mecanismo de 
preços livremente pactuados, e a ideia de que “as estruturas dos inves-
timentos” e “os projetos dos grupos” seriam “sumariamente ajusta-
dos”. Segundo Perroux, sabia-se “que empresas e nações [eram] entre 
si muito desiguais” e que não se podia “esperar que por si mesmo se 
realiz[asse] o melhor emprego”, daí o recurso “a políticas monetárias e 
fiscais que visam compensar a contração ou a expansão”. Além disso, 
a (PERROUX 1967, p. 31)

102 Perroux esteve no Brasil entre 1936 e 1937, integrando a “Missão Francesa” de Fernand 
Braudel, encarregada de criar os cursos de ciências sociais na Universidade de São Paulo. 
Durante sua permanência por aqui, além de lecionar, publicou artigos em revistas especializa-
das e em órgãos da grande imprensa, como O Estado de S. Paulo, com a finalidade de divulgar 
suas teses sobre o chamado “corporativismo social”. Nelas, combatendo tanto o marxismo 
quanto o “corporativismo totalitário”, Perroux concebia as corporações como órgãos inde-
pendentes do Estado, de modo que os sindicatos representativos pudessem representar o 
capital praticamente em igualdade de condições (LOVE, 1998, p. 343).
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(...) combinação dos crescimentos com os investimentos públicos, os inves-
timentos diretos, o tráfico estadual – a ampliação dos setores governamen-
tais e zonas de monopólios –, a rigidez dos preços e fluxos limitam forte-
mente o restabelecimento do equilíbrio das balanças externas e obrigam a 
recorrer a políticas conscientes de expansão a curto e longo prazo em apoio 
das pretensas espontaneidades do mercado universal. 

Com essas formulações, Perroux tinha em vista, também, as rela-
ções de “força”, “poder” e “coação” presentes na dinâmica da economia 
mundial, elementos integrantes das relações econômicas internacionais 
(ou mesmo nacionais) que a “moderna ciência econômica” insistia em 
ignorar por completo. Para fazer frente a essa deficiência, propunha o 
“efeito dominação em economia”, ideia que iria proporcionar “uma pri-
meira síntese (...) entre uma teoria da economia e uma teoria da força, 
do poder e da coação”. Assim, o conjunto da economia passaria a ser 
compreendido “como um todo heterogêneo formado de partes (zonas 
ou setores) mais ou menos dominantes e mais ou menos dominadas, 
capazes de exercerem ações que não dão lugar a reações de igual força”. 
Em síntese, a ideia de que um dado agente econômico (empresa ou na-
ção) exerceria um efeito de dimensões assimétricas e irreversíveis sobre 
outro, estabelecendo-se, com isso, uma relação de domínio e subordina-
ção oposta às relações de trocas iguais, tais como eram concebidas pela 
teoria econômica convencional.103

Para tratar da ideia de “polos de crescimento”, Perroux parte da pre-
missa de que “o crescimento não surge em toda a parte ao mesmo tem-
po”, tendendo a se manifestar “com intensidades variáveis, em polos 

103 Um estudo de Perroux, publicado em 1948 – Esboço de uma teoria da economia dominante –, trata 
“das diferenças de tamanho, poder de barganha e transformações de mão única, entre os 
Estados Unidos e seus parceiros comerciais”. Nesse trabalho, afirma que “a elasticidade-ren-
da-preços da demanda americana por produtos importados do restante do mundo e a elasti-
cidade-renda-preços da demanda do resto do mundo por produtos importados dos Estados 
Unidos são tais que o desequilíbrio das balanças comerciais é persistente e a desvalorização 
das moedas estrangeiras é de eficácia duvidosa”. Nesse texto, Perroux refere-se também aos 
“termos de trocas dos exportadores de produtos agrícolas [que] vinham se deteriorando de-
vido aos padrões de importação da economia dominante”. Apesar da abordagem de Perroux 
muito se assemelhar ao que Prebisch desenvolve nesse mesmo período, alguns estudiosos do 
pensamento da Cepal descartam contatos entre os dois teóricos. Para eles, a ênfase atribuída 
por Perroux às diferenças na elasticidade-renda da demanda o aproximariam mais de Hans 
Singer do que de Raúl Prebisch (LOVE, 1998, p. 262-263).
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de crescimento”, propagando-se “segundo vias diferentes e com efeitos 
finais variáveis, no conjunto da economia” (ibid., p. 164). Dadas essas 
condições, caberia a introdução do planejamento, com sua racionalidade, 
como afirma no livro A economia das nações jovens. Segundo ele, para fazer 
frente às resistências impostas pelo meio, “dispomos de um instrumento 
bastante bom, que é o Plano. Ele põe em ordem numérica os objetivos 
e meios. Exclui uma discussão sobre os mecanismos do dinheiro, separa-
dos do homem concreto: examina, e depois ajusta, os fluxos monetários 
e reais, os fluxos de capital, e de consumo, referidos às necessidades”. 
Recurso costumeiramente associado às economias socialistas, o plano 
indicativo poderia, no entanto, ser largamente usado nos países capitalis-
tas ocidentais. Neles, “os mercados funcionariam tanto melhor quanto 
melhor elaborados, fiscalizados e executados fossem os programas ou 
planos que os situam”. Do mesmo modo, através dele poder-se-ia impor 
“uma taxa de crescimento nacional” ou, até mesmo, “uma preferência de 
estrutura nacional” (PERROUX, 1964, p. 26-27, 48).104

Nos países subdesenvolvidos,105 a planificação teria uma relevância 
especial. E isso porque, neles, as economias encontram-se desarticuladas, 
dada a inexistência de “rede homogênea de preços, fluxos [monetários 
ou reais] e informações”, a carência de infraestrutura, além das diversi-

104 Na década de 30, ainda sob o influxo do corporativismo, Perroux já atribuía um papel de 
destaque ao Estado no processo econômico, ideia que, depois, tanto sensibilizará Furtado. 
Para ele, “o Estado equilibraria (...) os monopólios rivais dos sindicatos e do capital. O plane-
jamento corrigiria as distorções produzidas pelo jogo das forças de mercado. (...) O Estado 
eliminaria os lucros excessivos. Conselhos mistos de trabalhadores e capitalistas, sujeitos ao 
controle estatal, estabeleceriam os preços e os salários” (LOVE, 1998, p. 261).

105 No livro Economia das nações jovens, pode-se encontrar, numa formulação sumária, o que 
Perroux entende como subdesenvolvimento. Segundo ele, a “interpretação científica” do fe-
nômeno só seria possível à medida que fossem “compreendidos os defeitos do funcionamento da 
economia”. Entre estes estaria, principalmente, o da inarticulação. Os países subdesenvolvidos 
“não possuem redes eficazes de preços, de fluxos, de antecipações e de informações; não 
cobrem os custos do estatuto humano da vida, isto é, desperdiçam maciça e duradouramente 
os recursos humanos; são dominados por outros conjuntos econômicos e sociais”. Esses 
problemas ligar-se-iam entre si, configurando algo que lembra o “círculo vicioso” de Nurkse, 
pois “a inarticulação mantém o desperdício de recursos humanos e perpetua dominações; os 
efeitos de dominação dão origem a más articulações, além das que derivam das características 
geográficas ou sociais; o desperdício de recursos humanos impede a reação contra os efeitos 
de dominação etc. Quando começam o crescimento, o desenvolvimento e os progressos econômicos, eles 
manifestam-se em pontos ou zonas, sem que a sociedade global se torne, em consequência, 
numa sociedade economicamente progressiva” (PERROUX, 1964, p. 237-238).
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dades étnicas e culturais. Nessas condições, uma “força de crescimento” 
(investimentos adicionais, por exemplo) aplicada em uma região ou setor 
econômico, não se propagaria pelo conjunto, chegando a provocar, mui-
tas vezes, desequilíbrios que não poderiam ser espontaneamente corrigi-
dos. A tudo isso acrescentar-se-ia, também, o fato de serem economias 
dominadas, sob o controle indireto de “nações evoluídas” ou mesmo 
de empresas ou grupos financeiros. Dada a desarticulação existente, “o 
esforço da nação ou empresa dominante aplica-se em pontos e ativida-
des bem determinadas, sem que as chamadas solidariedades ‘nacionais’ 
o possam ratificar e repartir rapidamente. A balança de pagamentos não 
se acha sujeita apenas a um desequilíbrio estrutural; esse desequilíbrio 
depende em muito, no seu montante e no seu conteúdo, das nações e 
unidades dominantes” (ibid., p. 180-181).

Desse conjunto de pressupostos, Perroux infere a solução possível 
para o crescimento e desenvolvimento das áreas atrasadas: eles poderiam 
ser obtidos através da “organização consciente do meio de propagação 
dos efeitos do polo de desenvolvimento”. Seriam políticas de planifica-
ção que pudessem “transformar o crescimento de uma indústria ou de 
uma atividade em crescimento de uma nação em vias de formação e os 
desenvolvimentos anárquicos em desenvolvimento ordenado” (ibid., p. 
194). Segundo François Perroux, para as nações subdesenvolvidas, “o 
programa e o plano” seriam “os instrumentos necessários do desenvol-
vimento”, porque possibilitariam o desencadeamento e a conservação 
de processos cumulativos favoráveis (ibid., p. 285).

Com uma bagagem que incluía um interesse pela administração pública 
racional e pelo planejamento; com um certo autodidatismo em economia 
e ciências sociais (alimentado pelas publicações da Fondo de Cultura do 
México); com um doutorado em economia política em Paris, que o aproxi-
mara sistematicamente da história econômica, dos clássicos da economia, 
do marxismo e do estruturalismo de Perroux, Celso Furtado ingressou, 
finalmente na Cepal. Levava algumas certezas com relação ao papel do 
Estado no processo econômico capitalista e suas potencialidades com re-
lação ao desenvolvimento das nações pobres. Insensível às formulações 
neoclássicas, estava muito longe de aceitar os automatismos do mercado 
e de recusar a dimensão política do fazer econômico, especialmente no 
plano das relações internacionais. Mas algumas coisas ainda teriam que ser 
aprendidas com Prebisch e a experiência de Santiago:
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Entrei na Cepal entre 1948 e 1949, e fiquei lá dez anos. Foi a minha escola 
de trabalho como economista. (...) Aprendi muito, pois estudei a América 
Latina, dirigi missões de estudo no México, no Chile, na Argentina. Conheci 
a América Latina como ninguém conhecia no Brasil, o que me deu outra 
vantagem enorme aqui, sobretudo porque eu podia fazer comparações, ti-
nha referências (TAVARES 1998, p. 58-59).
Fui encarregado de fazer um mapeamento do desenvolvimento dos países 
mais importantes da América Latina durante dez anos. Ao fazer este traba-
lho, constatei o quanto o Brasil era atrasado. Como explicar? O Brasil tinha 
mais território, mais população, mais recursos e potencial. Onde estava a 
sua inferioridade? Superada a teoria da inferioridade racial, a resposta só 
podia estar na história, e lá fui buscá-la. Tudo isso me obrigou a repensar, 
a abrir um caminho. E comecei a ver o fim do túnel quando li Keynes. 
(Depoimento à autora)

O encontro com Keynes, na verdade, ocorrera um pouco antes, mas 
a experiência na Cepal e o contato com Prebisch fizeram a decisiva me-
diação entre o pensamento de Furtado e as teses keynesianas:

Não posso dizer que descobri Keynes na Cepal, porque já o havia estudado 
antes. Mas, até então, eu via o Keynes da “teoria do ciclo econômico”, que 
era a sua grande contribuição e levava à política de estabilização. Na Cepal, 
comecei a perceber a importância da visão macroeconômica da História. 
Tratava-se, agora, de olhar a História, vendo o macroeconômico, para en-
tender a lógica do atraso e descobrir os fatores que impediam o crescimento 
de um país como o Brasil (ibid.).

A mediação cepalina é, por si, o mais forte indicativo de que a leitura 
do arsenal keynesiano, realizada por Celso Furtado, será necessariamente 
muito particular, haja vista o viés da superação do subdesenvolvimento. 
Alguns analistas já apontaram nessa direção. Maria Eugênia Guimarães, 
por exemplo, refere-se à interpenetração entre as teorias de Furtado e 
Keynes, assinalando uma diferenciação, porque “para Keynes, a ação 
compensatória do Estado é conjuntural e para Furtado é estrutural, am-
pliando a matriz teórica da universalização dos conceitos keynesianos” 
(1999, p. 165-166). Já Ricardo Bielschowsky refere-se a Furtado como 
um “keynesiano atípico” e isso porque, dada a insuficiência de poupança 
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nos países subdesenvolvidos (“ao invés de excesso, como nas desenvol-
vidas”), “não cabia, em geral, uma aplicação da macroeconomia keyne-
siana de forma idêntica à análise de economias maduras, isto é, para lidar 
com a problemática anticíclica” (1988, p. 160).

O keynesianismo de Furtado, como de resto todas as suas concep-
ções teóricas, traz a marca que o distingue como pensador: a ideia do 
subdesenvolvimento como manifestação do capitalismo na periferia e 
sua leitura particular do Brasil. É isso que fará com que sua análise, 
quanto ao papel do Estado no processo de desenvolvimento, não seja 
simplesmente a aplicação do keynesianismo. Tratar-se-á, antes de tudo, 
de “uma derivação de análise macroeconômica de inspiração keynesia-
na”, na feliz expressão de Bielschowsky, resultado de uma concepção 
mais ampla de que o entendimento da realidade e a transformação social 
estavam em direta relação com um tratamento diferenciado dos fenôme-
nos periféricos, respeitando-os em suas especificidades.

Furtado não é um keynesiano “puro”, pois, deliberadamente, mescla 
as categorias de Keynes com a análise do sentido da história econômi-
ca do Brasil e do continente latino-americano, em termos de economia 
colonial (base de construção do estatuto periférico), além de usar essas 
categorias como alimento de um projeto muito diverso do que original-
mente deu vida ao keynesianismo. Corroboram essa afirmação as práti-
cas intervencionistas do Estado propostas por Furtado e pela Cepal. Se 
o keynesianismo, na sua versão original, tinha como propósito a condu-
ção do sistema econômico à situação de pleno emprego e otimização 
de uma poupança ociosa, na releitura cepalina de Furtado tratava-se de 
um conjunto de propostas de políticas públicas tendentes a superar os 
obstáculos estruturais que impediam a industrialização autossustentada 
e o desenvolvimento.

Não se pode recusar a forte marca keynesiana, por exemplo, da leitu-
ra que Celso Furtado faz sobre o significado do mercado interno como 
elemento capaz de dinamizar a produção e sustentar o desenvolvimento. 
O modo como trata essa questão, como se sabe, guarda grande proximi-
dade com a ideia do “efeito multiplicador” de Keynes. E, nesse sentido, 
são paradigmáticas suas análises da economia de transição do trabalho 
escravo para o assalariado e da economia de passagem para um sistema 
industrial, em Formação econômica do Brasil (partes IV e V). Num “keyne-
sianismo pela negativa”, Furtado procura demonstrar como eram limita-
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dos os efeitos da renda da economia escravista exportadora “por efeito 
de uma combinação de elementos que faziam com que os impulsos ex-
ternos se esgotassem no interior do próprio setor exportador”; e, numa 
abordagem contrária, indicar como “o advento do trabalho assalariado 
na economia cafeeira representara a condição básica para que o impulso 
externo pusesse em marcha um efeito cumulativo de expansão da pro-
dução e da renda” (ibid., p. 161).

O keynesianismo de Furtado, como tudo em sua obra, também é 
moldado pelo compromisso com a especificidade da periferia e, den-
tro dela, a do Brasil. Compromisso compreensível, tendo-se em conta 
a clareza com que enuncia a chave de seu comportamento intelectual, 
“conhecer para transformar”.

O próximo passo será a análise de um conjunto de textos produzidos 
por Celso Furtado no momento em que esteve à frente da Sudene (1960-
1964) e do ministério do Planejamento, no governo Goulart (1962-1963), 
e nos primeiros anos de seu exílio, logo após o Golpe Militar de 1964. A 
escolha dos trabalhos desse período, por certo, não é arbitrária, tendo-se 
em vista o objetivo de analisar, não apenas o papel reservado por ele ao 
Estado no desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, compreender 
suas concepções a propósito do jogo político e da atuação dos inte-
lectuais no campo das reformas sociais. Nesse momento, à frente de 
organismos do Estado brasileiro, Furtado não só colocou em prática 
políticas públicas de desenvolvimento, mas, também, como um agente 
privilegiado da cena histórica, viveu o processo de radicalização das lutas 
sociais no Brasil e os efeitos da derrota política do projeto nacional no 
qual estava envolvido.

Assim, circunstâncias históricas específicas, que cercam a formula-
ção desses textos, favorecem um notável afloramento das dimensões 
político-ideológicas do ideário de Furtado. Neles, o autor não se coloca, 
simplesmente, como o economista que trata a questão do Estado numa 
abordagem keynesiana, quase como um epifenômeno da materialidade 
econômica. É, sobretudo, o homem público, o intelectual reformador 
que discute os limites e impasses da atuação do Estado, tendo como re-
ferência o seu projeto de nação, o jogo político institucional e as classes 
sociais em conflito.
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