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Celso Furtado: racionalidade e política 
no desenvolvimento econômico

7

É indispensável não esquecer que uma teoria só se justifica quando nos 
arma para conhecer a realidade e atuar sobre ela.

(Celso Furtado, Desenvolvimento e subdesenvolvimento)

Um rápido exame de algumas das obras mais significativas produzidas 
na década de 1960 – Desenvolvimento e subdesenvolvimento (1961), A pré-revo-
lução brasileira (1962), Dialética do desenvolvimento (1964), Subdesenvolvimento 
e estagnação na América Latina (1966) – dá a perceber alguns temas recor-
rentes, que norteiam a análise e justificam as propostas de intervenção 
reformadora de Furtado. Inflação, desemprego estrutural, tendência da 
economia à estagnação, estrangulamento do mercado interno, desequi-
líbrio regional, pressões sobre a balança de pagamentos, tensão social, 
entre outros, compõem um diagnóstico do Brasil que abre caminho à 
demanda de um projeto de regulação desenvolvimentista. 

Esse quadro, apresentado por Furtado, revela, por certo, uma crise real, 
expressão do esgotamento de uma fase da acumulação capitalista no Brasil 
cujo desfecho político foi o Golpe Militar de 64. Porém, não se trata agora 
de discutir aqui até onde essas formulações refletem, no plano da teoria, a 
contraditória realidade histórica do período. A intenção é outra. Cuida-se 
de entender as elaborações de Celso Furtado, sem dúvida, como ideolo-
gia, mas no sentido restrito106 de um conjunto doutrinário que permite aos 

106 Trabalha-se aqui com a concepção luckácsiana, para a qual o fenômeno ideológico deve ser 
tomado nas dimensões ampla e restrita. A formulação de Luckács tem como pressuposto a 
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agentes sociais, a um só tempo, tomarem consciência dos interesses parti-
culares de classe – apresentados ideologicamente, neste caso, na dimensão 
generalizadora dos imperativos nacionais – e se instrumentalizarem para a 
ação política – pensa-se aqui na intervenção de Furtado nos embates polí-
tico-sociais no Brasil dos anos 60. Nesses termos, passam a ser finalidades 
da análise: revelar as construções e os recursos teóricos que garantem a 
eficácia mobilizadora e a capacidade de convencimento do discurso de-
senvolvimentista de Furtado; detectar o recorte que orienta sua leitura do 
processo de industrialização no Brasil; explicitar as formulações políticas 
que presidem seu projeto de desenvolvimento nacional e as concepções 
de ciência e de intelectual que modelam sua atuação reformadora.

Pode-se afirmar, portanto, que alguns pressupostos, algo evidentes, 
sustentam estas intenções analíticas. Quais sejam, os de que a prioriza-
ção de certos acontecimentos no processo histórico brasileiro e a seleção 
de problemas operadas por Furtado para compor o quadro da evolução 
econômica nacional não são escolhas aleatórias; que os diagnósticos que 
procuram legitimidade nos “fatos” da realidade empírica e a teorização 
articuladora desse todo encontram-se previamente determinados por 
uma dada concepção política e informados por um certo projeto de de-
senvolvimento nacional consoante com as relações de classe, com o jogo 
de poder, com as contradições herdadas do processo de modernização 
capitalista encetado a partir do final do século XIX e cujos impasses 
ainda se mostravam vivos no Brasil dos anos 60.107

ideia de que “onde quer que se manifeste o ser social há problemas a resolver e respostas que 
visam à solução destes; é precisamente neste processo que o fenômeno ideológico é gerado 
e tem seu campo de operações. Agora, na medida em que o conflito social passa a fazer par-
te da realidade dos homens, apresentando-se como problemática vital, a ideologia volta-se 
à resolução dos problemas agora traspassados por este conflito básico, ou seja, a ideologia 
passa a se manifestar como um instrumento ideal através do qual os homens e as classes se 
engajam nas lutas sociais, em diversos planos e níveis. Nesse sentido, Luckács, baseando-se em 
Marx, formula uma caracterização mais restrita de ideologia que ‘consiste no fato de que os 
homens, com o auxílio da ideologia, trazem à consciência seus conflitos sociais, e por seu meio 
combatem conflitos cuja base última é preciso procurar no desenvolvimento econômico’. Na 
acepção restrita de ideologia, portanto, ideologia é instrumento de conscientização e de luta 
social ‘que caracteriza, pelo menos aquelas (sociedades) da pré-história da humanidade’, ou 
seja, aquelas sociedades divididas em classes sociais antagônicas, que por meio da ideologia se 
conscientizam e enfrentam conflitos derivados de seus interesses contrapostos” (VAISMAN, 
1989, p. 419-420).

107 Ver a respeito Mello (1984), Silva (1976), Suzigan (1986), Oliveira (1977).
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Assim sendo, não está em pauta investigar até onde essas formulações 
expressam, no campo ideológico, uma realidade histórica que sabemos 
marcada por tensões sociais irreconciliáveis e por profundas contradi-
ções econômicas. Trata-se, na verdade, de colocar em evidência o modo 
como essa realidade foi “reconstruída objetivamente” no plano teórico 
e apresentada como reflexo legítimo do concreto existente. Desse modo, 
partindo da ideia de que a escolha dos traços que compõem o quadro 
do processo de modernização do Brasil não foi casual e que esse painel, 
mostrado como produto de uma análise racional, objetivamente científi-
ca, foi coerentemente composto segundo as determinantes de um plano 
de desenvolvimento, pode-se, então, vislumbrar um caminho adequa-
do para a investigação das concepções político-ideológicas de Furtado. 
Sinteticamente, há nisso o pressuposto de que sua análise do processo 
de industrialização brasileira, o recorte dos traços significativos e sua 
visão da história estão informados por um projeto nacional, por uma 
ideia de intelectual e por uma leitura específica da ação política transfor-
madora, a priori existentes, mas que, obviamente, são alimentados pelas 
determinações de época, pelas condições de objetivação do capitalismo 
no cenário histórico, em que, como um ator social privilegiado, Celso 
Furtado se movimentava. E é para isso que a reflexão agora se dirige.

Em 1989, num artigo em que faz um balanço de sua trajetória intelec-
tual, Celso Furtado escreve (1989, p. 6):

Como explicar que países surgidos da expansão econômica da Europa, 
cujas estruturas foram criadas para facilitar essa expansão, hajam acumu-
lado tanto atraso? Esta pergunta está no cerne de minha reflexão sobre o 
desenvolvimento. A teoria do crescimento, que vinha sendo elaborada no 
imediato pós-guerra, consistia num esforço de dinamização a-histórica de 
modelo macroeconômico, na linha keynesiana ou na neoclássica, conforme 
a natureza da função de produção implícita. Ora, a indagação sobre as cau-
sas do atraso somente adquiria sentido se colocada no plano da História, o 
que exigia uma outra abordagem teórica.

Uma análise geral da produção teórica de Celso Furtado demonstra 
que, efetivamente, essa questão modelou seu esforço de levar, por vias 
teóricas originais, o mundo subdesenvolvido à categoria de objeto de 
análise, propiciando o surgimento de uma teoria da industrialização na 
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periferia capitalista. No entanto, como já se sabe, essas preocupações não 
eram inéditas e nem exclusivas. Em 1949, no que ficou conhecido como 
“Manifesto da Cepal” – O desenvolvimento econômico da América Latina e seus 
principais problemas –, Raúl Prebisch, além de dar forma aos conceitos de 
centro e periferia e denunciar os efeitos perversos da deterioração dos termos 
de troca, incitava os economistas latino-americanos à rebeldia intelectual, 
lembrando-lhes a necessidade de penetrar os fenômenos concretos da 
América Latina com “critério original”, apontando como “uma das fa-
lhas mais sérias” da teoria econômica geral o “falso senso de universa-
lidade”. Essa era a maneira de Prebisch expressar suas aspirações a um 
corpo doutrinário sistematizado, que desse respeitabilidade teórica aos 
termos do combate que travava com as teses liberais sobre o comércio 
internacional e que, até então, se sustentava quase que exclusivamente 
em indicadores empíricos (PREBISCH, 1949, p. 48-54; MANTEGA, 
1989; 1984, cap. 2).

Furtado, entre os economistas de sua geração que integraram a 
Cepal,108 foi, certamente, quem melhor levou à frente, de modo original 
e sistemático, o desafio de buscar as “inovações teóricas”, tendo como 
ponto de partida os “fenômenos da realidade” subdesenvolvida. No seu 
caso, a construção de um diagnóstico da economia brasileira, da peculia-
ridade de suas contradições, foi desde sempre o horizonte de referência, 
pois, como ele mesmo reconhece, foi o intuito de desvendar o atraso 
brasileiro que modelou sua preocupação com o subdesenvolvimento: 
“Convenci-me (...) que o atual subdesenvolvimento é a resultante de 
um processo de dependência e que para compreender esse fenômeno 
era necessário estudar a estrutura do sistema global: identificar as in-
variâncias no quadro de sua história. Mas o objetivo era compreender 
as razões do atraso de um país que reunia as potencialidades do Brasil” 
(OLIVEIRA, 1983, p. 38).

E se aqui há a presença do economista que responde ao apelo de 
Prebisch e da Cepal para refletir sobre as especificidades do capitalismo 
periférico, há, também, a do intelectual preso a circunstâncias que aca-
bam por dominar a cena: o “fascínio pela questão nacional” que, nos 
moldes da tradição intelectual brasileira, cobrava espaço nas reflexões 

108 O relato do processo de inclusão de Furtado nos quadros da Cepal, do seu trabalho junto a 
Raúl Prebisch e dos dez anos de permanência na instituição pode ser encontrado no primeiro 
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de Furtado. Sem dúvida, aí está um cepalino disposto a fazer frente ao 
desafio da compreensão das peculiaridades da periferia, mas, numa ante-
rioridade genética, aí se encontra também um pensador social brasileiro 
que dá continuidade à missão que a “nação inconclusa” cobra de sua 
intelligentsia desde o século XIX.

O subdesenvolvimento demandava, segundo Furtado, “um esforço 
de teorização autônomo”, sob pena de se incorrer no erro de explicar, 
“por analogia com as experiências das economias desenvolvidas”, pro-
blemas que somente poderiam ser entendidos e solucionados a partir 
da compreensão do capitalismo periférico como fenômeno específico 
(FURTADO, 1961, p. 193). Os resultados de suas reflexões surgem, afi-
nal, em 1961, sistematizados no livro Desenvolvimento e subdesenvolvimento.109 

Trata-se, em essência, da ideia de que o subdesenvolvimento não corres-
ponde a uma etapa pela qual passaram um dia os países desenvolvidos, 
a primórdios de carências ou a debilidades transitórias que antecedem 
às condições maduras de reprodução do capital. Ao contrário, é uma si-
tuação histórica singular, produto da penetração de empresas capitalistas 
modernas em antigas regiões coloniais, de configuração arcaica.110

livro de sua trilogia memorialística, A fantasia organizada (1985).
109 Essa obra reúne um conjunto de trabalhos elaborados entre 1954 e 1960. Os capítulos 4 e 5 

– “Elementos para uma teoria do subdesenvolvimento” e “O desequilíbrio externo nas estru-
turas subdesenvolvidas” –, que trazem, especificamente, a teorização do subdesenvolvimento 
como singularidade histórica, foram apresentados, em 1958, sob a forma de monografia, em 
concurso à cátedra de Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. A 
propósito dessa tentativa frustrada de inserção acadêmica no Brasil, consultar Furtado (1989) 
e depoimento à autora (Anexo).

110 Em outro texto, de 1965 (Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina), encontramos uma formu-
lação sintética do fenômeno do subdesenvolvimento que, com excepcional clareza, dá expressão à 
ideia da particularidade capitalista da periferia. Trata-se de “uma realidade histórica, decorrente da 
propagação da técnica moderna no processo de constituição de uma economia de escala mundial. 
O subdesenvolvimento deve ser compreendido como um fenômeno da história moderna, coe-
tâneo do desenvolvimento como um dos aspectos da propagação da revolução industrial. Desta 
forma, o seu estudo não pode realizar-se isoladamente, como uma “fase” do processo de desenvol-
vimento, fase essa que seria necessariamente superada sempre que atuassem conjuntamente certos 
fatores. Pelo fato mesmo de que são coetâneos das economias desenvolvidas, isto é, das economias 
que provocaram e lideraram o processo de formação de um sistema econômico de base mundial, 
os atuais países subdesenvolvidos não podem repetir a experiência dessas economias. É em con-
fronto com o desenvolvimento que teremos de captar o que é específico ao subdesenvolvimento. 
Somente assim poderemos saber onde a experiência dos países desenvolvidos deixa de apresentar 
validez para os países subdesenvolvidos, cujo avanço pelos caminhos do desenvolvimento passa a 
depender de sua própria capacidade para criar-se uma história” (FURTADO, 1968, p. 3-4).

Celso Furtado.indd   183 27/02/2020   20:40:47



184

Como resultado desse processo, surgem estruturas híbridas, em que 
uns setores, modernos, subordinadamente atados à dinâmica dos mer-
cados externos, apresentam aspectos similares ao sistema capitalista 
central – monetarização da economia, eficiência, progresso técnico – e 
outros, arcaicos, mantêm-se em conformidade com a organização pré-
-capitalista original, infensos ao dinamismo que caracteriza os primeiros. 
E a peculiaridade subdesenvolvida encontra-se, exatamente, nessa dua-
lidade estrutural.

Em outro texto, tempos depois, mais preocupado com a precisão 
conceitual, Celso Furtado retoma a questão afirmando que o subdesen-
volvimento diz menos respeito a uma economia de base agrária – nesse 
caso seria apenas uma “economia atrasada” – e muito mais à existência 
de um “dualismo estrutural” que, segundo suas palavras (FURTADO, 
1964, p. 79),

(...) tem origem quando, numa economia agrícola atrasada, determinadas 
condições históricas propiciam a introdução de uma cunha de economia 
tipicamente capitalista, criando-se um desequilíbrio ao nível dos fatores (...) 
com reflexos em toda estrutura social. As condições criadas pelo dualis-
mo estrutural dificilmente podem explicar-se em termos de um modelo de 
equilíbrio estável. (...) Dada a existência de duas formas de remuneração 
do trabalho, de duas tecnologias de níveis extremamente diversos, de duas 
concepções de organização da produção, a economia dual é intrinsecamen-
te instável. 

Para dar conta de uma realidade complexa, que incluía de “repú-
blicas da banana” a países em processo de industrialização como o 
Brasil, Furtado estabelece um continuum, uma escala no subdesenvol-
vimento. Alinha desde os casos mais simples – o da coexistência de 
empresas estrangeiras, produtoras de mercadorias para a exportação, 
com uma larga faixa de economia de subsistência, que pode perdurar 
estaticamente por longos períodos –, até os mais complexos, como 
o da economia brasileira na década de 1950. No Brasil, segundo ele, 
conviviam três setores: o de subsistência, o de exportação e um nú-
cleo industrial ligado ao mercado interno, suficientemente diversifi-
cado para produzir parte dos bens de capital de que necessitava para 
seu próprio crescimento.

Celso Furtado.indd   184 27/02/2020   20:40:47



185

7.1 SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES: CAMINHO E 
LIMITES PARA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL

Cabe, a esta altura, perguntar-se pela função da teoria do subdesen-
volvimento no pensamento de Furtado. Avançando por esse caminho, 
descobre-se a dimensão nitidamente prática da formulação a partir do 
exame de uma ideia tantas vezes reiterada: a de que qualquer política de 
desenvolvimento capitalista das áreas periféricas seria impensável sem 
o “conhecimento da dinâmica das estruturas que escapa à análise con-
vencional”, por esta ignorar “a maior parte dos obstáculos estruturais 
que são específicos do subdesenvolvimento” (FURTADO, 1962, p. 38). 
Assim, a construção conceitual da periferia revela-se intimamente as-
sociada a um projeto de reforma capitalista, capaz de imprimir eficácia 
à economia de mercado das regiões subdesenvolvidas e, sobretudo, do 
Brasil, que é a sua referência essencial. E isso porque, em Furtado, a 
discussão do subdesenvolvimento aparece inevitavelmente mediada pela 
questão nacional.

O primeiro passo em direção ao conhecimento dos obstáculos ao 
pleno desenvolvimento capitalista da periferia é, por certo, o reconheci-
mento do caráter particular de sua industrialização – “processo relativa-
mente lento e com características próprias que o distinguem do modelo 
clássico de desenvolvimento capitalista” (ibid., p. 109). A industrialização 
periférica (cuja referência modelar para a América Latina será a experiên-
cia brasileira) é concebida, por Furtado, como um fenômeno peculiar da 
transição capitalista, cujo processo, explicado em termos de substituição 
de importações,111 paga pesados tributos (estrangulamentos estruturais 
e acirrada tensão social) ao espontaneismo de suas origens, alheias a 
qualquer “intenção consciente de romper com os esquemas tradicionais 

111 A análise do processo de implantação do capitalismo industrial no Brasil pela via da “indus-
trialização por substituição de importações”, formulado por Celso Furtado, abriu um caminho 
de interpretação que fez fortuna crítica em nossa literatura econômica. Maria da Conceição 
Tavares e José Serra deram continuidade às formulações de Furtado, discordando, no entan-
to, sobre as perspectivas de estagnação econômica, projetadas por ele a partir de 1966. Em 
meados da década de 1970, no Instituto de Economia da Unicamp, alguns estudos, ainda na 
perspectiva estruturalista, iniciaram um processo de revisão das análises de Furtado, que levou 
à formulação da ideia de “industrialização restringida”. O pioneiro nessa formulação foi João 
Manuel Cardoso de Mello, com seu trabalho de doutoramento O capitalismo tardio, elaborado 
em 1975. Ver Tavares (1972), Cardoso de Mello (1991), Cano (1998).
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de divisão internacional do trabalho” (ibid., p. 38-39). Importante assi-
nalar, de antemão, que é essa ideia de industrialização involuntária que, 
na obra de Celso Furtado, abre caminho à defesa de um amplo projeto 
de reformas econômicas e políticas. Mediante a planificação, seria pos-
sível suprimir os efeitos deletérios do processo espontâneo e também 
oferecer uma opção racional às soluções de força revolucionárias que o 
agravamento das tensões sociais, fruto da modernização das áreas sub-
desenvolvidas, talvez pudesse desencadear.

Essa teoria, cujos traços essenciais já estão, a rigor, delineados desde 
1954, em A economia brasileira, é por demais conhecida. Concebida como 
“um desenvolvimento por indução indireta de fatores externos, através 
da substituição de importações”, a industrialização do Brasil é apresen-
tada como um processo visceralmente ligado às condições pelas quais, 
desde o final do século XIX, se conforma a grande lavoura exportado-
ra do café, “cujos custos monetários dificilmente podem ser reduzidos 
a curto prazo” (FURTADO, 1968, p. 93). O ponto de partida para a 
substituição de importações é a superprodução do setor cafeeiro du-
rante a grande crise de 29, quando os preços internacionais do produto 
caem substancialmente (“duas terças partes no mercado internacional”), 
levando o Brasil a enfrentar, além da crise externa (“que o obrigara a 
cortar pela metade suas importações”), um profundo desequilíbrio in-
terno (“decorrente da necessidade de financiar grandes estoques de café 
que não encontravam mercado”) (ibid., p. 94). A defesa dos interesses 
cafeeiros desencadeia uma política de intervenção cujos desdobramen-
tos escapam às intenções originais do Estado, pois, ao salvaguardar os 
lucros do setor, é posto em movimento um processo espontâneo de 
industrialização:

Na medida em que o Governo comprava café para estocar e inflava a ren-
da monetária com expansão de crédito, a moeda brasileira se depreciava 
externamente, o que também favorecia os grupos cafeeiros, pois o preço 
do café subia em moeda local depreciada, se bem que o seu preço interna-
cional estivesse baixando, tanto em termos absolutos como relativamente 
aos das manufaturas. As consequências indiretas desta política de estoca-
gem de café foram da maior significação. Ao defender, contra as fortes 
pressões deflacionárias, o nível da renda monetária interna, em condições 
de declínio da capacidade para importar, a política de favores ao setor 
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cafeeiro resultou ser, em última instância, uma política de industrialização. 
Com a rápida desvalorização da moeda cresciam os preços relativos das 
mercadorias importadas, criando-se condições altamente favoráveis aos 
produtores internos. (ibid., p. 94)

Assim, com o declínio dos lucros do café e do setor exportador 
primário como um todo – já que a política oficial de proteção ao café 
compensava apenas parcialmente a baixa no valor real das exportações, 
gerando perdas cumulativas no setor –, a produção de manufaturas para 
mercado interno torna-se um bom negócio, de modo que “recursos fi-
nanceiros e capacidade empresarial foram transferidos do setor exporta-
dor tradicional, principalmente da produção e do comércio do café, para 
indústrias manufatureiras incipientes” (ibid., p. 94-95).112

Nesse processo de industrialização do Brasil, Celso Furtado distin-
gue dois momentos bem diversos. No primeiro, ocorre a instalação de 
indústrias para satisfazer uma demanda previamente existente. Nesse 
caso, trata-se da substituição de importações, propriamente dita. Essa 
expansão inicial (“entre 1929 e 1937, enquanto as exportações decli-
nam em 23%, a produção industrial aumenta em 50%”) é sustentada, 

112 A tese de Furtado sobre a industrialização por substituição de importações ganhou algumas 
nuances ao longo do tempo, que refletem, em larga medida, incidentes em sua trajetória inte-
lectual. A partir de 1964, no exílio, Furtado tornou-se professor em prestigiadas universidades 
americanas e europeias. As novas condições de vida acadêmica impuseram-lhe maior refina-
mento teórico. Assim, a partir de 66, suas obras passaram a ter sistematização mais rigorosa 
e maior apuro teórico. Este é o caso de Teoria e política do desenvolvimento econômico, elaborado 
em 1966, ou de Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, produzido no final de 1965. 
Deste livro, por exemplo, podemos nos beneficiar de uma formulação notavelmente sintética 
e elaborada do processo de substituição de importações: “A industrialização latino-americana 
é conhecida em toda parte como um processo de substituição de importações. Trata-se, na 
realidade, de um processo de modificação da estrutura produtiva, o qual permite reduzir a par-
ticipação das importações na oferta global sem reversão à economia pré-capitalista. Reduzem-
se ou eliminam-se certos itens das importações – os quais são substituídos no mercado por 
produção interna – e ampliam-se aqueles itens de substituição mais difícil. Como ao mesmo 
tempo que se reduz o coeficiente de importações amplia-se a renda per capita, a composição da 
demanda interna tende a modificar-se, o que exige alterações maiores na estrutura da oferta do 
que aquelas tidas em conta ao iniciar-se o processo substitutivo. O período de tempo requeri-
do para que a oferta interna se adapte às modificações na composição da demanda – período 
esse que muitas vezes é ampliado por obstáculos institucionais – dá origem a pressões infla-
cionarias, particularmente quando o setor externo apresenta pouca ou nenhuma flexibilidade” 
(ibid., p. 73).
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primordialmente, pela utilização intensiva dos equipamentos existentes 
e da mão de obra disponível (utilizada em “dois ou três turnos”) e pela 
transferência de recursos provocada pela inflação.113

Ultrapassado esse período, em que a substituição de importações ser-
viu ao “preenchimento de um vazio”, tem início uma segunda etapa, de 
“relativa saturação”, que põe em relevo as fragilidades e as contradições 
do processo espontâneo de industrialização, cujo dinamismo se esgota 
bem antes de o desenvolvimento tornar-se autossustentado. Trata-se da 
fase em que o desafio passa a ser o atendimento da demanda gerada pelo 
próprio crescimento industrial, particularmente a de bens de capital. É 
quando a substituição de importações deixa de ser um elemento dinâmi-
co para tornar-se um obstáculo à industrialização.

Produtos de difícil substituição, como o trigo, o carvão metalúrgico, o 
enxofre, ou cuja substituição exigiria grandes esforços e tomaria mui-
to tempo, como o petróleo bruto, o cobre, os equipamentos pesados. 
Quando se atinge este ponto de relativa saturação, a substituição deixa 
de ser um fator dinâmico para tornar-se sério empecilho à acumulação. 
Cria-se uma barreira ao desenvolvimento cuja superação exige uma au-
tonomia tecnológica e uma independência no que respeita à oferta de 
equipamentos que são características do pleno desenvolvimento econô-
mico (FURTADO, 1964, p. 115).

Assim, sem conseguir avançar em termos da produtividade do setor 
de bens de capital (mais exigente do ponto de vista tecnológico), de 
modo a garantir uma autonomia em relação ao setor externo, os in-
vestimentos na área industrial acabam condicionados à capacidade do 

113 A tematização do fenômeno inflacionário ocupou, no início dos anos 60, um espaço signi-
ficativo nos escritos de Furtado que, numa abordagem estruturalista, confrontou as leituras 
monetaristas ortodoxas. Trabalhando com a inflação como um mecanismo de transferência de ren-
da, Furtado preocupou-se, fundamentalmente, em destacar seu papel no processo de indus-
trialização brasileira. Chegou mesmo a afirmar que “Sem a inflação, o nível de renda teria sido 
mais baixo e o de investimentos ainda muito mais baixo. A taxa de crescimento, portanto, teria 
sido muito inferior e quiçá negativa”. Além de elevar e concentrar a taxa de investimentos 
na indústria, a inflação teria também operado como mecanismo de redistribuição de renda 
através do sistema bancário, pois bancos oficiais colocaram “à disposição de grupos privados 
somas substanciais de recursos, a taxa de juros negativas, sendo as suas caixas alimentadas por 
simples emissões de papel-moeda” (FURTADO, 1964, p. 114-121).
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país para importar. E essa capacidade, diretamente vinculada aos níveis 
de exportação, mostra-se seriamente comprometida com a queda dos 
preços dos produtos agrícolas brasileiros no mercado internacional, es-
pecialmente a partir de 1955, submetidos ao movimento tendente à de-
terioração dos termos de troca. Tem lugar, então, um processo compen-
satório de endividamento externo, que leva o balanço de pagamentos a 
uma situação insustentável e abre caminho à redução nas taxas de cres-
cimento da economia e à impossibilidade de realização das necessárias 
modificações estruturais.

Em síntese, segundo Furtado, o processo que definiu a via de transi-
ção capitalista no Brasil a partir de 30 não foi capaz de romper a depen-
dência em relação aos centros hegemônicos e permitir que a industria-
lização assumisse um caráter diferenciado, em condições “de apoiar-se 
em si mesmo para crescer, de adaptar-se automaticamente à evolução 
da demanda interna e superar os movimentos autônomos adversos da 
demanda externa” (ibid., p. 126). Espontaneamente, o país chegara a se 
industrializar sem, no entanto, atingir um desenvolvimento capitalista 
autônomo (ibid., p. 120-121).

Existe ampla evidência de que a industrialização levou o Brasil muito perto 
daquela posição em que o desenvolvimento é um processo circular cumulati-
vo que cria os próprios meios de que necessita para seguir adiante. No caso do 
Brasil, esse ponto seria alcançado quando fosse superada a barreira da capa-
cidade para importar. A economia teria atingido aquele grau de diferenciação 
em que a orientação dos investimentos passa a ser um problema de opções 
econômicas, sem as limitações físicas de uma capacidade para importar ra-
cionada. (...) Entretanto, essa oportunidade de ingressar no clube restrito das 
economias capitalistas de maior idade, como um sistema nacional autônomo, 
foi aparentemente, perdida. E uma vez perdida, puseram-se em movimento 
outras forças cujos efeitos se farão sentir cada vez mais. (...) Em consequência, 
os problemas sociais passaram a ter nova dimensão, escapando ao alcance dos 
instrumentos que vinham sendo usados com relativo êxito.

Munido dessas formulações, Celso Furtado construirá os argumen-
tos de defesa de uma ação racionalizadora do Estado, com vistas ao 
desenvolvimento nacional. E, nesse sentido, nada mais persuasivo para 
a legitimação das propostas de planejamento da economia brasileira do 
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que as referências, nos trabalhos publicados nos anos 60, às consequên-
cias negativas da industrialização espontânea, num rol que vai das amea-
ças à integridade da nação, às tensões sociais incontornáveis, passando 
pelos riscos da estagnação econômica e, no limite, pela desarticulação do 
frágil jogo político democrático do Brasil.

A indústria brasileira que, segundo Furtado, não teve a seu lado “uma 
atitude subjetiva favorável da parte dos grupos mais influentes na for-
mulação da política econômica”, além de não se viabilizar de forma 
autônoma, não pôde contar com uma infraestrutura que permitisse a 
adequada mobilidade de mão de obra e a circulação de mercadorias num 
plano nacional. Manteve-se, com isso, intacto o regionalismo caracterís-
tico da economia agrícola precedente – permaneceram geograficamen-
te concentrados não só as vantagens dos aumentos de produtividade, 
como também os lucros gerados pela elevação dos preços relativos dos 
produtos industriais (cujas importações estavam restringidas), num pro-
cesso tal como se a dinâmica “centro-periferia” presidisse também as 
relações econômicas entre as diferentes regiões do país.

Como bem se pode perceber, Furtado refere-se à concentração indus-
trial no Centro-Sul (São Paulo, no período, era responsável por 45% da 
produção industrial brasileira) e à marginalização do Nordeste no contex-
to de atualização das relações produtivas no Brasil. A economia nordestina 
tendia a se comportar, ante as novas áreas industrializadas, de modo se-
melhante ao setor artesanal de um país que se industrializa: ante a concor-
rência das novas formas de produção, sem condições de competir, “trau-
matiza-se ou desagrega-se”, pois “Emigram os capitais e, não ocorrendo 
o mesmo à mão de obra, desagrega-se o sistema econômico por partes, 
amontoando-se o sobrante da população nas cidades ou estendendo-se o 
setor de subsistência na agricultura” (FURTADO, 1962, p. 50).

Além de não favorecer a integração nacional e o crescimento econô-
mico equilibrado, a industrialização espontânea tomou rumos que com-
prometeram, na base, seu desenvolvimento futuro no Brasil, pois, concen-
trando-se as inversões em bens de consumo menos “essenciais” – uma 
vez que “os obstáculos às importações eram tanto maiores quanto menos 
essencial ao consumo fosse um produto considerado, os setores que pro-
duziam artigos suntuários passaram a ser os mais atrativos” (FURTADO, 
1968, p. 97) –, o processo de substituição de importações relegou para um 
segundo plano as indústrias de bens de capital. Assim, enquanto manifes-
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tavam-se tendências de “sobrecapitalizar” e “sobremecanizar” as indús-
trias menos essenciais, que logo apresentaram capacidade ociosa, os inves-
timentos em infraestrutura e bens de capital permaneceram insuficientes.

Esses desequilíbrios não foram, entretanto, os únicos manifestados 
pela industrialização por substituição de importações. A sobremecani-
zação das indústrias – favorecidas pelo rebaixamento dos preços por 
conta de subsídios cambiais – realizou-se, segundo Furtado, na linha da 
tecnologia disponível, qual seja, a das economia avançadas, poupado-
ra de mão de obra, exatamente um “fator de produção” abundante no 
Brasil. Como resultado, os investimentos industriais, realizados entre os 
anos 50 e 60, em nada modificaram a estrutura ocupacional do país. Pelo 
contrário, acabaram agravando um dos seus mais sérios problemas es-
truturais: o subemprego e o crônico desemprego. Assim, nesse período, 
“não obstante a produção industrial haja aumentado a uma taxa anual 
de cerca de 10%, a ocupação manufatureira cresceu a uma taxa de 2,8 
inferior ao aumento da população e correspondente a cerca da metade 
do crescimento da população urbana” (ibid., p. 99).

À irracionalidade de um processo como esse, que não apenas com-
prometia o desenvolvimento autônomo do Brasil, mas também colocava 
em risco o tecido social e a própria integridade do país, cabia, nos marcos 
da ordem capitalista, a contraposição da lógica racional de um programa 
de reformas que pudesse imprimir previsibilidade ao movimento instável 
do capital periférico. É com esse sentido que Celso Furtado, na tensão da 
crise do início dos anos 60, faz as perguntas previsíveis de um reformador 
que expõe as dimensões engajadas de sua teoria: a sociedade brasileira es-
tava instrumentalizada para superar as dificuldades que se antepunham ao 
seu desenvolvimento? Suas classes dirigentes encontravam-se à altura da 
empreitada? Quem seriam os agentes da ampla reforma?

7.2 REFORMA E REFORMADORES

Em janeiro de 1964, Celso Furtado publicou uma coletânea de en-
saios a que deu o nome Dialética do desenvolvimento. O livro, que, de acordo 
com suas palavras, respondia ao desafio de “captar a essência do pro-
blema do subdesenvolvimento e identificar as causas da crise de trans-
formação que atravessa[va] o Brasil”, foi concebido como parte das res-
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ponsabilidades de um intelectual que repudiava a “omissão”, fosse ela 
por “comodismo ou covardia”. Importante testemunho de seu projeto 
reformador, o texto revela, com significativa clareza, a orientação ideo-
lógica e muito das concepções políticas que presidiam suas propostas 
de intervenção desenvolvimentista. O tom de exasperada urgência, es-
tranho ao “estilo Furtado”, coloca em evidência, em várias passagens, 
o acirramento das tensões sociais e políticas no país, que dois meses 
depois culminam no Golpe Militar que leva de roldão suas teses de de-
senvolvimento nacionalista.

Logo na introdução, um dado revelador da lógica que sustenta o pro-
jeto de Furtado: o papel do intelectual no processo de desenvolvimento, 
que, segundo ele, seria o de esclarecer as consequências das ações dos 
homens de Estado, de modo a prevenir atos que contrariassem os inte-
resses coletivos e a imprimir racionalidade num mundo em que o destino 
humano foi transformado em “problema político”, que “por sua própria 
natureza está essencialmente constituído de elementos irracionais”. Ao 
intelectual cabia essa responsabilidade por ser o “único elemento dentro 
de uma sociedade que não somente pode, mas deve, sobrepor-se aos 
condicionantes sociais mais imediatos do comportamento individual”. 
E, na vertente da intelligentsia de Mannheim, lembra que essa capacidade 
de se sobrepor às determinações sociais era, exatamente, o que pos-
sibilitava a essa categoria “mover-se num plano de racionalidade mais 
elevado” e enxergar mais longe do que “as lealdades de grupo e as vin-
culações de cultura” permitiam (FURTADO, 1964, p. 9-10).

Convencido da neutralidade e do poder transformador da razão cien-
tífica, do papel histórico dos intelectuais, que pairavam acima das irra-
cionalidades do jogo político e dos embates sociais de classe, além do 
espaço privilegiado que ocupavam na sociedade, Celso Furtado mergulha, 
então, mais profundamente do que antes o fizera, no esclarecimento das 
contradições e dos impasses políticos gerados pela industrialização espon-
tânea no Brasil, voltando sua atenção para aspectos que, de ordinário, não 
estavam presentes em suas análises estritamente econômicas. Não é mais 
o “olhar” do economista que vê o Estado como “quase epifenômeno” 
da economia. Liberto do “tratamento keynesiano” da questão do Estado, 
Furtado deixa aflorar a dimensão política de suas concepções, permitindo 
que se entrevejam possíveis heranças ou familiaridades com o pensamento 
social brasileiro que o antecedera no projeto de construção nacional.
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Segundo Furtado, as circunstâncias históricas que moldaram a transi-
ção capitalista no Brasil eram responsáveis pelas peculiaridades políticas 
e sociais de sua ordem burguesa. Referia-se ao fato de a industrializa-
ção ter ocorrido no momento de declínio do dinamismo das atividades 
agroexportadoras e sem que houvesse uma clara consciência da natureza 
desse processo. A desagregação da economia cafeeira provocou reper-
cussões imediatas no plano político, abrindo caminho à renovação das 
elites dirigentes, que, a partir desse momento, escapavam ao universo 
ideológico dos cafeicultores. Mas, como se sabe, o predomínio crescente 
do setor capitalista industrial, a partir de 30, não resultou de um conflito 
aberto, de uma clara contradição entre as novas elites e os grupos po-
líticos preexistentes, pois a franca decadência da economia colonial no 
Brasil, nos albores da industrialização, levou os setores agrários a aban-
donar um posicionamento ideológico consistente, dedicando-se, a partir 
daí, ao que chamou de “um improvisado oportunismo político”.

Com isso, Furtado pretendia mostrar que, na passagem da econo-
mia colonial para a industrialização capitalista, o Brasil não conheceu o 
“deslocamento de uma superestrutura arcaica, como consequência de 
um processo de desenvolvimento de novas forças produtivas, cujos inte-
resses procurassem afirmação no plano político”. Ou seja, sem rupturas 
revolucionárias, a crise que abriu caminho à indústria não resultou de 
contradições entre as novas forças produtivas em desenvolvimento e as 
ideologias superadas, uma vez que, no processo de substituição de im-
portações, a base econômica agrária, em decadência (ibid., p. 112),

(...) não sofreu a concorrência de novo sistema em formação. Essa decadên-
cia era simples reflexo do enfraquecimento dos estímulos externos. Não se 
configurou no país um desenvolvimento endógeno conflitante com os in-
teresses do setor exportador. Como economia colonial, a brasileira era uma 
das ramificações do capitalismo mundial, cujos centros estavam na Europa 
e nos Estados Unidos. Suas crises e problemas eram simples adaptações às 
novas condições surgidas nos centros dinâmicos da economia capitalista.

Das inter-relações genéticas entre industriais em ascensão e os gru-
pos agrários, especialmente, os da grande agricultura exportadora deten-
tores dos grandes centros de decisão política nacional, resultaram as difi-
culdades de diferenciação ideológica entre os dois segmentos. No plano 
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imediatamente político, essa indefinição da classe industrial, em termos 
de um claro antagonismo em relação aos interesses agrários, acabou por 
impedir a emergência de novas lideranças políticas, capazes de moderni-
zar os marcos institucionais brasileiros. Como resultado, líderes ligados 
às oligarquias tradicionalistas continuaram a controlar os centros de de-
cisão institucional do país. Celso Furtado refere-se aqui, especialmente, 
ao modelo federativo brasileiro, que, conferindo largo poder ao Senado 
(onde os estados agrícolas mais atrasados tinham grande influência), co-
locava o Legislativo sob o controle político das regiões em que os inte-
resses latifundiários exerciam domínio inconteste, o que lhes permitia 
barrar, sistematicamente, quaisquer alterações que colocassem em xeque 
o ordenamento econômico tradicional.

Formulações como essas permitem a Furtado concluir que o Brasil 
não conheceu “o tipo de revolução burguesa que caracterizou o desen-
volvimento do capitalismo industrial na Europa”, à medida que, aqui, a 
industrialização apenas se estabeleceu como um “subproduto do realis-
mo na defesa dos interesses cafeicultores” – “uma decorrência da crise 
da economia colonial e da forma como esta continua a defender-se, e 
não um fator causante dessa crise” (ibid., p. 113 e 129). Ou seja, o país 
entrou na fase das modificações capitalistas estruturais com classes diri-
gentes que, no essencial, eram praticamente as mesmas do período an-
terior, sem consciência desse processo e, como decorrência disso, sem 
uma política industrial definida.

Além da dimensão social conciliadora com relação aos grupos agrá-
rios tradicionais, a burguesia industrial brasileira, segundo Furtado, en-
veredou também pela via da concessão aos capitais estrangeiros. Essa 
associação com esses capitais, que, do ponto de vista dos interesses 
empresariais, talvez tenha sido a mais racional para solução de alguns 
problemas imediatos, revelou-se, no entanto, perversa da perspectiva da 
nação. E isso na medida em que a economia industrial desenvolveu-se 
em estreita dependência das divisas externas e, portanto, em contradição 
com a capacidade decrescente do país para importar. Dada a forma de 
associação estabelecida, grupos internacionais se apropriaram de parte 
da poupança nacional, “a taxas negativas de juros”, e a política cambial, 
que os favorecia, permitiu que “reintroduzissem no país a uma taxa de 
juros favorecida os lucros que aqui auferiam e remetiam para o exterior”. 
O resultado foi o “amplo processo de desnacionalização da economia”, 
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que levou ao “estrangulamento externo”, deixando às claras as contradi-
ções entre os “interesses mais amplos do desenvolvimento nacional e os 
interesses particulares de milhares de empresas controladas por grupos 
estrangeiros” (ibid., p. 132-133). A burguesia industrial brasileira, tão 
amplamente dependente do grande capital externo, não teve condições 
de perceber nem a natureza e nem a profundidade dos problemas nacio-
nais. Por isso, como solução para a limitada capacidade para importar, 
buscou apenas recuperar a confiança dos investidores externos e atrair 
os capitais forâneos mediante novas e mais profundas concessões, numa 
linha de atuação que apenas aprofundou a dependência, o endividamen-
to externo e a desnacionalização do país.

Importante que se atente, desde já, para os desdobramentos políti-
co-sociais, extraídos por Furtado, desse processo sui generis de transição 
capitalista. A burguesia industrial brasileira que emerge da análise é um 
segmento de classe gestado em íntima conexão com a economia colonial 
e que, historicamente, não consegue se mostrar à altura de suas tarefas 
nacionais, econômicas ou políticas. Trata-se de uma burguesia cuja pecu-
liaridade somente as condições do atraso brasileiro podem explicar: uma 
classe com dificuldades de diferenciação ideológica ante as elites agrá-
rias, impossibilitada de se contrapor plenamente aos interesses do cam-
po; um grupo social disposto à conciliação com os setores latifundiários, 
mesmo os mais atrasados (ligados à produção interna de consumo), em 
defesa da propriedade privada dos meios de produção, especialmente 
nos momentos de tensões sociais agravadas; sempre disposta a conces-
sões a “grupos capitalistas externos” e, por isso mesmo, incapaz de um 
projeto de desenvolvimento nacional autônomo.

São evidentes as conclusões a que conduzem essas análises: se as ins-
tituições políticas clássicas, como, por exemplo, o Legislativo, mostram-
-se inoperantes no que diz respeito à modernização capitalista; se faltam 
espírito empresarial e liderança nacional aos industriais, cujas limitações 
de consciência de classe e de expressão política os inabilitam para um 
projeto coerente de desenvolvimento autônomo, algo deverá tomar o 
lugar dessas instituições e dessa burguesia na condução das reformas 
que coloquem fim aos desequilíbrios estruturais do país. 

Como bem se pode perceber, um poder ex-machina, fora dos ar-
ranjos convencionais das classes dominantes, deverá imprimir racio-
nalidade ao desenvolvimento capitalista brasileiro. Esse poder, capaz 
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de condicionar formas de atuação e engendrar uma política industrial 
consistente, será um certo tipo de Estado de larga atuação interven-
cionista, manejado por uma elite intelectual, que, em razão das funções 
e do lugar especial que ocupa na sociedade, estará em condições de 
viabilizar um projeto de reformas. Mas, entre a concepção de uma 
burguesia nacional incapaz de realizar seu papel histórico e a ideia de 
um Estado interventor e suas elites planificadoras, existe um largo ca-
minho de formulações que é necessário percorrer, sob pena de se eli-
minarem mediações que neutralizam leituras esquemáticas. E isso por-
que, nesse percurso, Furtado não só analisa a estrutura social singular 
dos países periféricos, como também a especificidade da luta de classes 
e da organização política no mundo subdesenvolvido, tendo, sempre, o 
caso brasileiro como referência essencial Celso Furtado rejeita a ideia 
da luta de classes como força motora na história geral da humanidade, 
nos moldes da clássica formulação de Marx. No entanto, reserva um 
tratamento diferente ao capitalismo industrial quanto a essa questão, 
pois, este sim, teria dado origem a uma sociedade marcada por insta-
bilidades internas muito maiores do que as organizações sociais que o 
antecederam. Para ele, a concentração das massas trabalhadoras trans-
formou as lutas de classes em componente central, dinamizador da 
sociedade capitalista: “pela primeira vez o principal elemento motor 
no processo histórico deixa de ser os conflitos entre facções da clas-
se dominante, pertencentes a um mesmo grupamento político ou a 
grupamentos diversos, para ser os conflitos engendrados pela própria 
organização social” (ibid., p. 37).

Convém, no entanto, uma aproximação mais substantiva ao modo 
como Furtado trata essa problemática no capitalismo central. A análise 
de suas concepções revela uma certa inspiração schumpeteriana, pois, 
nos moldes da teoria do desenvolvimento econômico de Schumpeter, 
Furtado relaciona o processo de desenvolvimento econômico às inova-
ções tecnológicas e às mudanças culturais daí decorrentes, responsabili-
zando-as pelos conflitos sociais. É com esse sentido que se pode enten-
der seu conceito de desenvolvimento econômico como “um processo 
de mudança social pelo qual um número crescente de necessidades hu-
manas – preexistentes ou criadas pela própria mudança – são satisfeitas 
através de uma diferenciação no sistema produtivo decorrente da intro-
dução de inovações tecnológicas” (ibid., p. 27).
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A penetração das inovações tecnológicas numa cultura, segundo 
Furtado, inevitavelmente, provoca resistências que ganham a forma de 
conflitos sociais – que, em diferentes graduações, podem ir da violência à 
persuasão –, resultantes da “busca consciente de valores que se excluem”. 
A explicação para isso está no fato de que as “inovações introduzidas na 
superestrutura de valores suscitam reações maiores – provocando confli-
tos mais agudos – que aquelas que penetram no sistema produtivo”. Os 
interesses contrariados, que no início têm expressão limitada, manifestam-
-se intensamente na fase posterior, de difusão das inovações tecnológicas. 
De modo a esclarecer essa afirmação, Furtado lembra que um “novo pro-
duto pode provocar uma baixa de renda em uma região agrícola distante, 
e [este] novo processo pode dar início a certo desemprego”, gerando, em 
decorrência, um conjunto de reações sociais que podem ir das migrações 
internas aos conflitos sociais (ibid., p. 27-28).

Em sociedades como a capitalista industrial, caracterizada pela pro-
priedade privada dos meios de produção, os conflitos decorrentes das 
inovações no processo produtivo tendem a assumir a forma de luta de 
classes. E isso porque o acirramento da concorrência entre os produ-
tores, a partir da difusão das inovações técnicas, impõe a redução dos 
custos de produção, que, no geral, prejudicam a classe trabalhadora, pois 
eles, invariavelmente, assumem a forma de compressão salarial ou de-
semprego. Assim (ibid., p. 28),

(...) se bem a concorrência seja entre produtores, os seus efeitos últimos se tra-
duzem em conflitos entre proprietários de bens de produção e assalariados. 
Tomando consciência de que os objetivos que buscam se excluem, pois se 
trata de uma divisão do produto, os dois grupos tendem a uma articulação 
crescente, transformando-se em classes que se organizam para uma luta que, 
nas sociedades capitalistas, assume significação decisiva no processo social.

Na maioria das formações sociais, uma inovação tecnológica sem-
pre provoca o aumento da produção, gerando excedentes que pode-
rão ser utilizados para expandir a capacidade produtiva ou melhorar, 
de forma imediata, o “bem-estar social”. No caso das sociedades em 
que os meios de produção são propriedade privada, seus detentores 
retêm esse excedente, dando origem a um processo de formação de 
capital. É essa ideia que permite a Furtado concluir que a divisão da 
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sociedade em classes sociais antagônicas e a formação de capital, que 
está na base do desenvolvimento econômico, estão inexoravelmente 
associadas. Assim, os conflitos de classes que resultam do mecanis-
mo de apropriação do excedente, que, por sua vez, é responsável pelo 
aumento da capacidade produtiva, longe de promoverem a estagna-
ção, possibilitam, na realidade, o avanço tecnológico e o desenvolvi-
mento econômico.

Na fase mais avançada do capitalismo, especificamente, o impulso 
dinâmico é dado pela luta da classe trabalhadora para aumentar sua par-
ticipação na riqueza social produzida. E isso porque essas pressões, que 
colocam em xeque as taxas de lucro dos capitalistas, forçam as inovações 
tecnológicas, que tendem à redução da demanda de força de trabalho. 
Vistas apenas por esse ângulo, as inovações seriam tão somente uma 
força geradora de desemprego e depressão na economia. Mas elas tam-
bém são responsáveis por transformações estruturais, modificando as 
funções de produção e redirecionando os padrões de consumo pela via 
da alteração dos preços relativos.

As inovações tecnológicas, aqui apresentadas como a base do desen-
volvimento econômico, não são, no entanto, responsáveis apenas por 
mudanças significativas no sistema de produção. Elas provocam reações 
em outras instâncias, dada a interdependência entre os vários setores da 
sociedade. Assim, as modificações na estrutura econômica tendem a se 
traduzir em transformações expressivas na estrutura social e nas esferas 
políticas e institucionais.

A partir da constatação de que “a luta de classes constitui elemen-
to motor do desenvolvimento das sociedades de economia capitalista 
industrial” (ibid., p. 41), surge a inevitável pergunta: com o desenvol-
vimento capitalista, os conflitos de classe tenderiam a se intensificar 
ou, pelo contrário, diminuiriam paulatinamente? Celso Furtado lembra 
que a sociedade industrial moderna, marcada por uma instabilidade 
que as organizações sociais precedentes não conheceram, foi obrigada 
a conviver com uma atividade política mais intensa e a absorver a par-
ticipação de amplos setores da classe trabalhadora. 

Dessa forma, na expectativa de neutralizar a ocorrência de proces-
sos revolucionários, o capitalismo avançado respondeu com a criação 
de modelos políticos que permitiram a expressão institucional e regular 
dos conflitos de classes. Assim, nos países centrais, desenvolveram-se 
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organismos políticos capazes de absorver a participação organizada 
dos trabalhadores em partidos políticos e sindicatos, que canalizaram 
os conflitos sociais.

E o mundo capitalista periférico? Como se desenrola esse processo 
nas nações subdesenvolvidas, que absorvem tecnologia “por emprésti-
mo” e apresentam uma estrutura econômica dualista? Nelas, sem dúvi-
da, tudo se passa de modo muito diferente.

Como já se disse, o desenvolvimento na periferia do capitalismo, 
segundo Furtado, ocorre, por um lado, pela absorção de fatores de 
produção da economia arcaica preexistente e, por outro, pela utilização 
de tecnologia transplantada das áreas mais desenvolvidas. Isso per-
mite que os capitalistas fiquem em uma situação privilegiada ante os 
trabalhadores industriais, em razão da grande oferta de mão de obra 
(remanescente da agricultura arcaica) que a tecnologia industrial im-
portada (poupadora mão de obra) não absorve, gerando-se, com isso, 
uma situação tendente a inibir o processo de luta de classes. Como 
decorrência, o setor capitalista das economias periféricas mostra-se, 
no geral, muito pouco dinâmico, com forte tendência à estagnação e 
acostumado, desde cedo, a elevadas taxas de lucro, que não são postas 
em xeque por pressão das “massas trabalhadoras”.

Cabe ainda saber o que são essas “massas trabalhadoras”, incapazes 
de exercer pressão suficiente sobre os capitalistas e, no limite, impul-
sionar o desenvolvimento social. De modo geral, Furtado refere-se aos 
assalariados urbanos, empregados no setor terciário (“que é mais um 
estrato social do que uma classe propriamente dita”); aos subemprega-
dos que vivem nas grandes cidades, expulsos pela miséria do campo, 
ocasionalmente absorvidos em obras públicas e na construção civil; à 
massa camponesa, dispersa, submetida aos latifundiários, incapaz de 
desenvolver consciência de classe ou movimento político autônomo; 
aos operários industriais, agrupamento homogêneo, porém, numeri-
camente inexpressivo. Estes, ao contrário do operariado dos países 
centrais, têm dificuldades na formação da consciência de classe, pois, 
principalmente a primeira geração, não consegue perceber sua con-
dição como o resultado de um processo de degradação social, como 
ocorreu com os artesãos europeus durante a Revolução Industrial. Ao 
contrário, vindos em sua maioria de condições muito semelhantes às 
de “um servo rural” (Celso Furtado está se referindo aos migrantes 
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que, partindo de Minas Gerais e do Nordeste, se dirigiam a São Paulo), 
os operários veem-se em ascensão social (1966, p. 102).

Num quadro como esse, de ausência de um processo clássico de luta 
de classe, os setores dominantes dos países subdesenvolvidos ficam in-
capacitados de solucionar suas contradições internas. Isso ajuda enten-
der por que

(...) o grupo latifundiário que controla boa parte do poder político, através 
das bases rurais, e atua como força depressiva sobre o processo de desen-
volvimento, pode conservar por muito tempo uma influência dominante. 
Da mesma forma, interesses externos ligados ao setor exportador podem 
impedir, em benefício próprio, o crescimento do mercado interno, sem que 
isso suscite reações de maior monta dentro do próprio sistema econômico. 
(1964, p. 91)

Celso Furtado não chega a afirmar a inexistência completa de con-
tradições entre os grupos ligados à velha estrutura agrária e os setores 
industriais emergentes. Porém, essa não seria uma contradição funda-
mental, uma vez que a agricultura também depende da acumulação in-
dustrial, constituindo o interno seu principal mercado. Talvez por isso 
(ibid., p. 130),

(...) os grupos dirigentes do capitalismo industrial não hajam tomado cons-
ciência de que a parasitagem do setor agrário semifeudal tende a entorpecer 
o processo de industrialização. Entretanto, longe de ser simples redistribui-
ção de um excedente, a atuação dos grupos agrários semifeudais reveste-se 
da forma de uma esclerose do sistema econômico, estrangulando a indus-
trialização mediante uma extrema rigidez na oferta de alimentos.

A esta altura, algumas afirmações anteriores devem ser retomadas, 
para uma síntese, e, ao mesmo tempo, para conduzir a análise a um 
outro patamar. No início dos anos 60, ante o impasse econômico, 
a tensão social e os abalos da ordem institucional, Celso Furtado 
explica a crise brasileira em termos dos problemas gerados pela in-
dustrialização espontânea e pela organização sui generis de suas classes 
sociais, em que a pressão dos trabalhadores é insuficiente para em-
purrar os capitalistas para a concorrência e o desenvolvimento, e em 
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que o empresariado industrial, acomodado às instituições políticas 
tradicionais e conciliado com os setores agrários, não consegue se 
diferenciar organicamente das antigas elites. Num quadro de crise 
como esse – em que a estagnação compromete a superação do sub-
desenvolvimento, a crise política coloca em risco o tecido social e as 
elites mostram-se inapetentes ante a ação histórica transformadora 
–, a solução deve vir “de fora” dos conhecidos arranjos políticos de 
classe, de um poder capaz de moldar conscientemente um plano de 
reforma da sociedade. Esse poder é o Estado, que, acima das classes 
e atuando numa dimensão própria de racionalidade, é manejado por 
uma intelligentsia em condição de dar forma aos interesses nacionais, 
aferir a legitimidade das demandas sociais e responder com eficácia 
às aspirações da coletividade nacional.

7.3 REFORMA DO ESTADO E  PLANEJAMENTO 
DEMOCRÁTICO

Como já se afirmou anteriormente, para Furtado, a ausência de lide-
rança política dos industriais era responsável pela lenta modernização do 
“marco institucional brasileiro”, que, ainda nos anos 60, permanecia em 
mãos das oligarquias tradicionais, que controlavam a política nacional a 
partir do Legislativo, onde os estados mais atrasados da União tinham 
influência decisiva.

Durante o processo de substituição de importações, o Estado brasi-
leiro teve suas funções ampliadas, financiando a reconversão da econo-
mia e a extensão da infraestrutura, tornando-se, com isso, um importan-
te instrumento de transformação econômica. No entanto, o Parlamento, 
tomado pelos representantes das elites tradicionais, mostrava-se incapaz 
de fornecer os meios necessários para que o Estado ampliasse o seu 
papel no processo de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, era 
bastante esclarecedora a questão do financiamento dos gastos públicos, 
pois (FURTADO, 1962, p. 43),

O fato de que o Parlamento não capacite a administração para coletar 
impostos de que necessita e ao mesmo tempo amplie os gastos do go-
verno em função do desenvolvimento, traduz claramente a grande con-
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tradição que existe presentemente na vida política nacional. Existe a clara 
consciência de que o desenvolvimento deve ser postulado como objetivo 
supremo de toda a política econômica, e por isso se votam as verbas e 
os planos de obras. Mas como o Parlamento representa apenas uma fra-
ção da opinião pública – aquela economicamente mais bem armada para 
vencer nas eleições, dentro do sistema eleitoral vigente –, o investimento 
público é financiado não com o esforço daqueles que se beneficiam dos 
frutos do desenvolvimento, e sim com o sacrifício daqueles que não têm 
acesso a estes frutos.

Essas colocações permitem inferir que, para Furtado, o jogo político 
parlamentar, nos moldes liberais clássicos, não correspondia às necessi-
dades do processo de transformação capitalista no Brasil, mostrando-se 
incapaz de responder às imposições de mudanças nas estruturas econô-
micas, às demandas dos grupos urbanos emergentes e às contradições 
do desenvolvimento desigual. Em princípio, a reforma do Estado seria a 
solução para a crescente falta de legitimidade política da classe dirigente 
e para a necessidade de compatibilizar as instituições políticas nacionais 
com os imperativos da nova ordem industrial. Mas em que direção essa 
reforma deveria ser pensada?

Não se espere de Furtado uma proposta de “democratização” do 
Estado, nos padrões liberais. O texto abaixo, em que ele se refere à 
URSS, é bastante revelador (FURTADO, 1964, p. 48-49),

O problema não é, (...) de dar à máquina do Estado uma organização demo-
crática. Já hoje ninguém tem dúvida de que qualquer sociedade, ao nível 
da técnica atual, necessita apoiar-se em complexos aparelhos burocráticos 
para alcançar os objetivos do próprio desenvolvimento. Do fato de que a 
sociedade, ao eliminar as classes com interesses antagônicos, haja reduzido 
a área de conflito, ou haja eliminado dessa área problemas fundamentais 
como são aqueles relacionados com o processo de formação de capital e de 
distribuição de renda, não se deduz necessariamente que bastará organizar 
democraticamente a população para que estes problemas sejam colocados 
em tela de juízo com a consciência de sua importância.

Maior clareza ainda se obtém quanto às suas concepções políticas 
quando são identificados os agentes responsáveis pela “definição das 
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aspirações coletivas”, pelo “trabalho crítico de ação renovadora” e que 
“põem o sistema para operar, [dando] ao Estado aquela eficácia sem a 
qual ele não sobrevive”. Para Furtado, esses agentes eram a “classe dos 
trabalhadores intelectuais”, extrato social capaz de “interpretar os valo-
res em todos os campos da cultura” e “identificar aquelas aspirações que 
traduzem as tendências mais profundas do sentir social” (ibid., p. 49).

Nos países subdesenvolvidos e, especificamente, no Brasil – “em 
uma fase do desenvolvimento da economia capitalista em que a efi-
cácia dos automatismos convencionais se reduziu substancialmente” 
e que se exige “um aumento da ação consciente do poder público” 
–, caberia aos intelectuais (“especialistas” em diferentes áreas do co-
nhecimento) “organizar a opinião pública para que ela se manifeste 
organicamente”, estudar sistematicamente os “problemas mais com-
plexos”, “levar ao povo à discussão objetiva dos problemas do de-
senvolvimento, desintoxicá-lo das promessas fáceis de período elei-
toral”, agir como “técnicos totalmente desligados das articulações 
político-partidárias” (FURTADO, 1962, p. 10,13). E, conscientes dos 
fins últimos de sua ação social, traduzi-los “em elementos de racio-
nalidade”, pois

Desta forma, os homens de formação científica [poderiam] contribuir de-
cisivamente para que os objetivos do desenvolvimento econômico e social 
não sejam transformados em mitos. A luta pelo desenvolvimento é tam-
bém uma luta pela racionalidade na política, pois somente superando as 
mitologias ideológicas se pode evitar o domínio do povo por demagogos e 
aventureiros. (ibid., p. 63)

Sabendo-se da descrença de Furtado quanto às possibilidades de o 
jogo político parlamentar responder às demandas do desenvolvimento 
no Brasil e quanto ao lugar privilegiado reservado aos intelectuais (“es-
pecialistas” e “técnicos” portadores da razão e do saber competente) 
na ação reformadora do Estado, não é de se estranhar sua proposta de 
reforço do Executivo, em detrimento do poder Legislativo, largamente 
veiculada em seus escritos de 62 e 64. Ela se revela plenamente coerente 
com seu ideário. Em sua avaliação, só o Executivo teria condições de se 
subtrair ao domínio oligárquico e abrir-se aos interesses dos novos gru-
pos urbanos, pois (1966, p. 102),
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A experiência já demonstrou que, sendo possível criar novos parti-
dos políticos e havendo eleição direta, um movimento de base urbana 
pode decidir o resultado de uma eleição para os cargos-chave do Poder 
Executivo. Dessa forma, as eleições de Presidente da República e de 
Governador dos Estados mais urbanizados têm estado sob a influên-
cia crescente de forças que escapam ao controle dos grupos dirigen-
tes tradicionais. Por conseguinte, surgiram condições para que o Poder 
Executivo represente aquelas forças políticas emergentes que desafiam 
a tutela dos grupos dirigentes tradicionalistas. As tensões entre os dois 
centros de poder tenderam, assim, a crescer, no correr dos dois últimos 
decênios, chegando algumas vezes a traumatizar a ação do Governo, 
mas igualmente permitindo que se formasse uma consciência mais fir-
me, entre grupos crescentes de população, da natureza dos obstáculos 
que se antepõem ao desenvolvimento econômico do país.

Em suma, se a sociedade nacional não é, ou poderia ser, produto do 
Estado, nos moldes pensados pelos reformadores dos anos 20 e 30, no 
projeto nacional de Furtado caberia a ele (o Estado), no entanto, a cons-
trução do desenvolvimento nacional. Num exercício de “demiurgia”, o 
Estado criaria, não a nação no sentido essencial, mas as fundações de um 
projeto capitalista autônomo, em que a questão nacional confunde-se 
com uma industrialização independente.

Depois de todo esse percurso, chega-se ao ponto em que algumas 
conclusões são possíveis e necessárias:

• Celso Furtado, ao sinalizar a especificidade histórica do subdesen-
volvimento e a trajetória peculiar do Brasil, no contexto capitalista 
periférico, deduz um arranjo singular no ordenamento político-so-
cial brasileiro – a inexistência das lutas de classe nos moldes dos 
países centrais, a impossibilidade histórica de a burguesia nacional 
liderar o processo de desenvolvimento, a desarticulação das massas 
trabalhadoras, incapazes de impulsionar o desenvolvimento social 
pela via da pressão organizada – que inviabiliza o pleno funciona-
mento das clássicas formas políticas de organização nos moldes do 
capitalismo central, ou seja, Parlamento, sindicatos e partidos polí-
ticos. Nesse vácuo, Furtado propõe o Estado (o Executivo) e a inte-
lligentsia, nele incrustada, como “demiurgos” do desenvolvimento: 
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forças capazes de traduzir as aspirações nacionais em um projeto de 
desenvolvimento capitalista autônomo;

• A análise do papel do Estado no desenvolvimento capitalista do 
Brasil, no ideário de Celso Furtado, demonstrou que ele não 
se atém à discussão das dimensões econômicas da questão. 
Percebe-se claramente, em dados momentos, o predomínio de 
uma argumentação eminentemente política (os limites da ação 
do Legislativo, a necessidade de reforço político do Executivo, 
a incapacidade da classe burguesa de viabilizar um projeto na-
cional, a ação inorgânica do operariado, etc.) para justificar a 
participação do Estado e das elites intelectuais no processo de 
desenvolvimento. Uma abordagem que, de longe, ultrapassa um 
tratamento nos moldes econômico-keynesianos strictu sensu. Sem 
colocar em questão a reconhecida dimensão keynesiana do pen-
samento de Furtado (um “keynesianismo atípico”, como já se 
disse antes), o que se quis apontar foram as razões pelas quais a 
argumentação intervencionista se reveste, em dadas circunstân-
cias, de uma fundamentação preponderantemente política, em 
detrimento da econômica;

• A sugestão foi a de que esse tratamento dispensado à questão do 
Estado é produto das “determinações brasileiras” no ideário ce-
palino de Furtado. Ou seja, a existência de um substrato ideoló-
gico primário, sustentado por um conjunto de condições histó-
ricas concretas, ao qual toda a formação intelectual cosmopolita 
de Furtado (afinada com a renovação do pensamento social no 
segundo pós-guerra) acomodou-se confortavelmente. E que, é 
bom salientar, só pôde se revelar plenamente na análise dos tex-
tos produzidos nos primeiros anos da década de 1960, período 
em que ele, intelectual engajado, viu-se confrontado com os de-
safios da prática política reformadora. Nesse momento, em que 
suas formulações desenvolvimentistas revestem-se mais do que 
nunca da dimensão ideológica restrita, evidenciam-se os fun-
damentos remotos de suas concepções, cuja urdidura está em 
sintonia com uma larga memória intelectual brasileira, que, em 
momento anterior da análise, chamou-se de “fascínio pela ques-
tão nacional”. Em suma, pretendeu-se demonstrar que o ideário 
de Furtado, para além da reconhecida influência cepalino-keyne-

Celso Furtado.indd   205 27/02/2020   20:40:47



206

siana, deita raízes numa tradição do pensamento social no Brasil 
que, ante a “nação inconclusa”, projetou ideologicamente, desde 
o final século XIX, formas de construção nacional;

• O que esteve em jogo, nesta proposta de análise, foi a ideia de que 
um conjunto de condições históricas e sociais, peculiares ao modo 
de ser e ir sendo do capitalismo no Brasil, fizeram com que a 
questão do Estado ganhasse acentuada relevância para os intelec-
tuais envolvidos em projetos de construção nacional. Assim sen-
do, um tema recorrente percorreu o pensamento da intelligentsia 
engajada, num espectro muito amplo, que vai dos teóricos da mo-
dernização conservadora (os pensadores “autoritários”) aos inte-
lectuais comprometidos com o nacionalismo desenvolvimentista: 
a importância de se dar combate à disfuncionalidade do Estado 
brasileiro. Ou seja, a premência de se implementar um processo 
de racionalização na estrutura e no modo de operação dos orga-
nismos estatais, a desconfiança ante o jogo político no Parlamento 
(sempre visto como espaço privilegiado de ação das elites tradi-
cionais) e a postulação da importância das elites “técnicas” para a 
construção da modernidade capitalista no país. E isso em função 
da dimensão demiúrgica atribuída ao Estado na questão nacional, 
da inapetência ou impossibilidade de a burguesia nacional realizar 
a modernização capitalista no país;

• Procurou-se também acentuar que o reconhecimento da forte pre-
sença da “tradição do nacional” não deve anular a percepção dos 
elementos inovadores do pensamento de Furtado, que vão da for-
ma intelectual de expressão do projeto nacional – a análise econô-
mica –, passando pela identidade entre nação e desenvolvimento 
com base na industrialização autônoma, até chegar a uma visão 
substantiva da questão democrática;

• Em Furtado, não se encontrou uma teorização sobre a demo-
cracia, nem mesmo em seus textos eminentemente políticos, do 
imediato pré-64. Mas ficou evidente que a questão democrática, 
para ele, reveste-se de aspectos que não residem no jogo polí-
tico liberal. Seu olhar reformador busca a “substância econô-
mica” para a construção nacional da democracia: a superação 
do subdesenvolvimento; a interiorização das esferas de decisão; 
a equação keynesiana da demanda efetiva, a partir da atuação 
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do Estado, responsável pela alocação da riqueza que o jogo do 
mercado não possibilita. A ação planificadora e compensatória 
do Estado e da sua intelligentsia, portadora de uma racionalidade 
superior, é que deve assegurar o interesse coletivo, a superação 
da miséria e as profundas desigualdades, de modo a permitir o 
bem-estar social na nação finalmente construída.
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