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Considerações finais

Celso Furtado pode ser considerado o mais importante ideólogo e 
o mais expressivo teórico do projeto de construção de um capitalismo 
autônomo no Brasil dos anos 50 e 60. Suas dimensões intelectuais e po-
líticas transcendem, no entanto, as circunstâncias desse período. Mesmo 
derrotados em 1964, seu projeto de desenvolvimento e sua leitura da 
realidade brasileira desbordam aquele momento histórico, tornando-se 
uma influência duradoura, que ganha forma numa escola de pensamento 
econômico (estruturalista) e alimenta projetos e análises de um amplo 
leque político oposicionista nacional comprometido com a transforma-
ção dos fundamentos econômicos e sociais do país, onde se incluem, 
inclusive, segmentos e partidos de esquerda.

Uma constatação de tal natureza cobra respostas às indagações sobre 
os motivos da larga difusão e influência do ideário de Celso Furtado, 
sobre a eficácia da penetração de suas ideias que, como se disse, ul-
trapassa o período “nacional-desenvolvimentista”. Não há, obviamente, 
uma única e simples explicação. Disso consciente, esta pesquisa procu-
rou explorar uma das possibilidades, aquela que, aliás, forneceu o eixo 
de construção deste trabalho – as raízes nacionais do pensamento de 
Celso Furtado.

O mais cosmopolita de nossos intelectuais e, também, o mais fe-
cundo teórico da primeira geração de cepalinos, que, ao lado de Raúl 
Prebisch, deu forma original ao pensamento econômico desenvolvimen-
tista na América Latina, Celso Furtado transformou a preocupação da 
Cepal com o subdesenvolvimento na procura pela particularidade do 
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capitalismo no Brasil, cuja formação histórica, segundo ele, cobrava não 
só um corpo teórico específico de análise, como também um caminho 
próprio para o desenvolvimento econômico que não poderia ser trilhado 
em condições de livre atuação das forças de mercado. 

Ao fazê-lo, Furtado releu as teses cepalinas, dando-lhes uma dimen-
são de historicidade que originalmente não tinham, e, sobretudo, aco-
modando-as a um substrato teórico e ideológico de bases nacionais e de 
larga influência, representado pelo pensamento social brasileiro com-
prometido com projetos de modernização do país no pós-30. Em outras 
palavras, enredado numa proposta de construção nacional nos anos 50 
e 60, Furtado traduziu essa edificação em termos da ultrapassagem do 
subdesenvolvimento e como argamassa intelectual ofereceu uma elabo-
ração teórica em que os fundamentos da concepção econômica da Cepal 
mesclaram-se, de certa forma, com os da tradição intelectual brasileira 
comprometida com a modernização capitalista.

Dando continuidade a uma prática recorrente entre os ideólogos da na-
cionalidade brasileira, Celso Furtado levou a cabo uma das possibilidades 
(ideológicas) do ofício do historiador: buscar numa temporalidade remota 
as determinações mais profundas de um projeto nacional, de modo a con-
ferir-lhe legalidade, demonstrando sua realização como parte integrante 
dos anseios mais profundos do povo-nação. Seu livro Formação econômi-
ca do Brasil alinha-se à tradição dos intelectuais engajados que buscaram 
no passado, diligentemente perscrutado, a legitimidade histórica para suas 
propostas de construção da nacionalidade. No entanto, diferentemente 
de seus antecessores, Celso Furtado – que contestava a destinação agrária 
do país e colocava a indústria como sinônimo de progresso e autarcia –, 
para construir “uma” história do Brasil coerente com seu projeto, valeu-se 
das concepções e da linguagem teórica próprias de um segmento do pen-
samento social que, naquele período, começava a disputar espaço com as 
interpretações jurídicas, sociológicas ou antropológicas da realidade nacio-
nal: a ciência econômica, que acompanhava, como um campo específico 
do conhecimento, a emergência do modo capitalista industrial de produzir 
mercadorias no país.

Formação econômica do Brasil – um vasto painel da evolução da 
economia brasileira da colônia à industrialização substitutiva de impor-
tações – foi elaborado com o propósito de demonstrar a peculiaridade 
histórica de um país subdesenvolvido, diversa da trajetória das nações 
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centrais. E, subjacente à busca das raízes históricas do atraso brasileiro, a 
intenção de demonstrar que o subdesenvolvimento não era simplesmen-
te um estágio anterior ao desenvolvimento econômico e que sua supera-
ção não poderia dispensar nem um esforço teórico original e nem uma 
programação racionalmente conduzida pelo Estado. Mas, afora esse as-
pecto (a busca da legitimidade histórica para seu nacionalismo desenvol-
vimentista), diretamente associado à proposta reformadora de Furtado, 
existem importantes dimensões intelectuais no Formação histórica do 
Brasil, para além da intenção inicial da obra, e que dizem respeito ao seu 
lugar na historiografia econômica nacional.

Os estudos histórico-econômicos brasileiros foram beneficiados 
com, pelo menos, três importantes formulações teóricas desse livro. 
Em primeiro lugar, a localização das raízes do Brasil contemporâneo 
no século XIX, que deixaram de ser procuradas num remoto passado 
colonial e passaram a ser buscadas na passagem do trabalho escravo 
para o assalariado. Nessa operação analítica, foi dado relevo ao aspecto 
qualitativamente novo da produção agrícola cafeeira de São Paulo, que 
abriu caminho à disseminação das formas especificamente capitalistas 
de acumulação. Com isso ganhava fundamentos econômicos (numa 
vertente keynesiana) a tese que fez fortuna no pensamento brasileiro, a 
dos vínculos genéticos entre a grande lavoura exportadora e a indústria 
capitalista. 

Em segundo (como um desdobramento da formulação anterior), está 
a contribuição, sem dúvida, mais importante de Celso Furtado para a 
economia política brasileira – a teoria da industrialização por substitui-
ção de importações como o modo particular da transição capitalista na 
periferia. A ideia desse processo como algo problemático, em razão da 
espontaneidade que o presidiu, é o que dá sustentação histórica e inte-
lectual à sua proposta de intervenção do Estado na economia, justificada 
pelas contradições inerentes à industrialização espontânea, submetida 
aos movimentos aleatórios do mercado. E, finalmente, há que se apontar 
a viragem no tratamento da questão nacional, que passa a ser tematizada 
pelo viés da soberania econômica e do desenvolvimento, e não mais, 
como o fizeram os ideólogos predecessores, pela construção da nacio-
nalidade em si. Soberania e desenvolvimento que deveriam ter por pres-
suposto o rompimento com a determinação agroexportadora do país, 
com o estatuto de parceiro dependente das nações centrais submetido às 

Celso Furtado.indd   317 27/02/2020   20:40:51



318

flutuações cíclicas que, periodicamente, abalavam o comércio mundial. 
Ou, em outros termos, a interiorização dos processos de decisão econô-
mica e, na sua base, a indústria autossustentada.

Formação econômica do Brasil ultrapassou, em muito, suas dimen-
sões originais, tornando-se um clássico da historiografia brasileira, crian-
do uma leitura furtadiana da história econômica do país. E como se 
demonstrou nesta pesquisa, cuja primeira parte teve como foco a genea-
logia dessa obra, ela não foi uma ocorrência isolada no panorama inte-
lectual brasileiro, alimentada tão somente pela “revolução keynesiana” e 
pelo pensamento cepalino. Muito de sua força intelectual e de seu poder 
de convencimento explicar-se-iam por seus vínculos com o movimento 
de renovação do pensamento social brasileiro do pós-30, fundido, é cla-
ro, com a descoberta intelectual do subdesenvolvimento.

No entanto, a tese de que, além de ser um cepalino keynesiano, Celso 
Furtado é, sobretudo, um pensador brasileiro que, em seu diálogo com 
a realidade, faz a mediação entre a teoria da Cepal e o Brasil, nos ter-
mos do renovado pensamento do pós-30, ganha dimensões mais visíveis 
quando a análise tem por objeto suas ideias sobre o papel do Estado e 
dos intelectuais na modernização capitalista nacional. Coetâneas aos no-
vos tempos da acumulação do capital (após a Segunda Guerra), as con-
cepções de Furtado a respeito de um Estado que, keynesianamente, deve 
interferir no processo econômico e de uma intelligentsia, nos moldes de 
Mannheim, à qual cabe a racionalização do espaço social, encontram um 
ambiente intelectual receptivo, sedimentado por uma tradição teórica 
enraizada na experiência nacional. Afirma-se isso à medida que ideias 
sobre um Estado interventor (tantas vezes concebido como o demiurgo 
da nação pelos teóricos da modernização dos anos 30) e sobre o papel 
das elites portadoras de uma superioridade técnica sempre gozaram da 
intimidade intelectual dos ideólogos que, com anterioridade a Furtado, 
projetaram um “Brasil moderno”.

A sugestão é a de que esse tratamento dispensado ao Estado e às 
elites é produto não apenas das concepções keynesianas e mannheimia-
nas, mas também de “determinações nacionais”. Em outras palavras, 
postula-se a existência de um substrato ideológico primário, alimentado 
por um conjunto de condições históricas brasileiras, a que a formação 
intelectual cosmopolita de Furtado (afinada com a renovação do pensa-
mento econômico-social do segundo pós-guerra) se acomodou confor-
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tavelmente. Nos termos desta pesquisa, isso revelou-se à análise a partir 
do exame de textos produzidos nos primeiros anos da década de 1960, 
período em que Furtado, engajado em projetos de desenvolvimento do 
Nordeste, viu-se diretamente confrontado com os desafios políticos da 
prática reformadora. Nesse momento, em que suas formulações desen-
volvimentistas se revestiram mais do que nunca de uma dimensão ideo-
lógica restrita, evidenciaram-se os fundamentos remotos de suas con-
cepções, cuja urdidura revelou larga sintonia com a tradição intelectual 
brasileira de “fascínio pela questão nacional” inacabada.

O reconhecimento dessa forte presença da “tradição do nacional” 
não anula, de modo algum, a percepção dos elementos inovadores do 
pensamento de Furtado, que vão desde a forma como dá expressão inte-
lectual ao seu projeto – a análise econômica –, passando pela identidade 
entre nação e desenvolvimento autossustentado, até chegar a uma visão 
substantiva da questão democrática. Em Furtado, é preciso frisar, não 
se encontra uma teorização sobre a democracia, nem mesmo em seus 
textos eminentemente políticos, do imediato pré-64. Mas é evidente que 
a questão democrática se reveste, para ele, de aspectos que transcendem 
o jogo político liberal. Seu olhar reformador busca a “substância eco-
nômica” para a construção democrática: a superação do subdesenvolvi-
mento, a interiorização das esferas de decisão e a equação keynesiana da 
demanda efetiva, a partir da atuação do Estado, responsável pela aloca-
ção racional da riqueza que o livre jogo do mercado não possibilita. Para 
Furtado, somente a ação planificadora e compensatória do Estado, guia-
da pela intelligentsia munida de uma racionalidade superior, é capaz de 
assegurar o interesse coletivo e, nessa medida, a dimensão democrática 
que na sua teoria passa pelo desenvolvimento econômico e pela nação 
soberana, finalmente construída.

A esta altura, há que se perguntar por aquilo que, a partir da forma-
ção histórica brasileira, sustenta, em bases genéticas, esses processos no 
campo teórico-ideológico. Há que se indagar pelos interesses de classe 
a que Furtado dá voz em seu projeto de Brasil desenvolvido. As respos-
tas passam, necessariamente, pela recuperação de algumas questões há 
algum tempo discutidas pelas ciências sociais no Brasil: o caráter de sua 
burguesia industrial, a forma particular assumida pelo seu capitalismo 
(distinta dos países hegemônicos), as possibilidades do seu desenvol-
vimento econômico viabilizar-se de modo autônomo e as virtualidades 
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de uma experiência democrático-burguesa no país. Há já quase cinco 
décadas, intelectuais brasileiros de extração teórica e matizes ideológicos 
diversos – que vão de Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes a José 
Chasin, passando por Carlos Nelson Coutinho, João Manuel Cardoso 
de Mello, Francisco de Oliveira e, é claro, por Celso Furtado –, debruça-
ram-se sobre a realidade brasileira, tentando apreender sua conformação 
específica. E em que pesem as variações de abordagens, de concepções 
teóricas e até de projetos políticos, existem alguns pontos de confluência 
essenciais. Um deles, sem dúvida, é o de que o Brasil, na sua trajetória 
tardia, rumo à acumulação capitalista em bases industriais, não conheceu 
as rupturas políticas radicais de um processo revolucionário burguês nos 
moldes clássicos. 

A marca nacional, por excelência, seria a das transformações pelo 
“alto”, pautadas pela conciliação entre antigas e novas elites dominantes, 
jamais seguida por movimentos de inclusão popular, por modificações 
democráticas da estrutura fundiária ou por tentativas de superação da 
condição subalterna de sua inserção internacional.

“Revoluções sem revolução” acompanharam a trajetória histórica do 
país, que, a cada momento em que uma ruptura era esperada, viveu uma 
reacomodação dos antigos e novos grupos dominantes, que, com isso, 
sempre garantiram reformas lentas e transformações pactuadas, em con-
formidade com seus interesses de classe. Se assim ocorreu na formação 
do Estado nacional independente e na transição republicana, não foi 
diferente no movimento conhecido como Revolução de 30, que abriu 
caminho à interiorização dos processos capitalistas de acumulação. Este 
também trilhou a rota dos acordos “pelo alto” que, no caso, previram 
a sobrevivência das velhas formas de dominação e de apropriação dos 
setores agrários tradicionais, à sombra da moderna indústria. 

Daí afirmar-se que, no Brasil, a questão da nacionalidade, desde as suas 
origens, foi posta, no plano histórico, em uma dimensão antiliberal, anti-
popular, marcada pela exclusão de amplos setores das camadas trabalha-
doras e pela forte presença dos antigos extratos dominantes, que, aliados 
às classes capitalistas emergentes, controlavam um Estado hipertrofiado e 
que, ao longo da história republicana, assumiu feições antidemocráticas e 
até mesmo, em tempos mais recentes, explicitamente ditatoriais.

Sabe-se que a indústria foi implantada tardiamente no Brasil, numa 
estreita dependência com a intervenção demiúrgica do Estado, que ten-
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deu a se aprofundar durante o desenrolar do processo de acumulação. 
Sem condições efetivas de construir uma hegemonia que possibilitasse 
a remoção dos entraves à constituição de um forte mercado capitalis-
ta, tendo que assegurar aos segmentos agrários parcelas de poder e de 
controle da produção, e, ainda, sem o amparo de um acúmulo signifi-
cativo de capitais, a burguesia industrial brasileira não pôde dispensar 
iniciativas, infraestrutura, indústrias de base e financiamentos patroci-
nados pelo Estado. Assim como também, do mesmo modo, não pôde 
prescindir do recurso aos capitais estrangeiros quando se tratou de criar 
a indústria de bens de capital e de consumo duráveis no país. Mas, se, 
além disso, levar-se em conta que essa forma singular de industrialização 
tardia nasceu sintonizada com os movimentos da realidade internacional 
inclusiva e que, passadas a Grande Depressão e as duas guerras mun-
diais, pôs em andamento uma ordem capitalista regulada, pode-se com-
preender o significado relevante que o Estado adquiriu como parceiro 
da burguesia brasileira.

Foi sob as injunções dessa realidade histórico-social que, nos anos 
50 e 60, Celso Furtado se rendeu ao “fascínio da questão nacional”, 
assumindo o desafio de um projeto para o Brasil, em termos do “desen-
volvimento para dentro”. E, a exemplo dos ideólogos da nacionalidade 
que o antecederam, preocupou-se em identificar analiticamente as parti-
cularidades do país. E, entre estas, não por acaso, mereceram destaque a 
ausência de uma burguesia forte e empreendedora, vocacionada para as 
transformações econômicas; a vida política, que, nos marcos do jogo de-
mocrático-formal, era manobrada pelas velhas oligarquias; a inexistência 
das lutas de classe nos moldes dos países centrais (burguesia industrial 
com dificuldades de se diferenciar no plano da consciência, desarticula-
ção das massas trabalhadoras, impedidas de impulsionar o desenvolvi-
mento social pela via da pressão organizada), que inviabilizava o pleno 
funcionamento das clássicas formas políticas de organização.

A burguesia industrial brasileira, retratada por Furtado, é uma classe 
gerada em íntima conexão com a velha economia colonial e que não con-
segue desempenhar (ao contrário de suas congêneres nos países hege-
mônicos) as tarefas econômicas ou políticas nacionais que o capitalismo 
impunha. Trata-se de uma elite cuja peculiaridade somente as condições 
do atraso brasileiro podem explicar: um extrato industrial com dificul-
dade em se diferenciar ideologicamente dos grupos agrários, incapaz de 
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se contrapor decididamente aos seus interesses e, por isso, disposto à 
conciliação com os setores latifundiários, especialmente quando estiver 
em jogo a defesa da propriedade privada. Finalmente, um agrupamento 
aberto a concessões aos capitais externos, na medida de sua escassa acu-
mulação e, por isso, incapaz de um projeto nacional de desenvolvimento 
autônomo.

São evidentes as conclusões a que estas análises conduzem. Para 
Furtado, uma vez que as instituições políticas clássicas (o Legislativo, por 
exemplo) mostravam-se inoperantes no que dizia respeito às iniciativas 
de desenvolvimento capitalista e se faltavam, além de capitais, espírito 
empresarial e liderança aos industriais, cujas limitações de consciência 
e de expressão política os inabilitavam para um projeto de capitalismo 
nacional, algo deveria tomar o lugar dessas instituições e dessa classe 
na condução das reformas. Como bem se pode perceber, ficará a cargo 
do Estado (poder Executivo) conduzir o desenvolvimento, engendrando 
uma política industrial consistente. Este será um órgão de larga atuação 
intervencionista, manejado por uma intelligentsia que, em razão das fun-
ções e do lugar que ocupa na sociedade, estará em condições de traduzir 
e viabilizar as aspirações nacionais em um projeto de desenvolvimento 
capitalista autônomo.

Celso Furtado pôde agir como reformador e teórico do desenvolvi-
mento brasileiro quando as circunstâncias históricas o colocaram à fren-
te da Sudene para que viabilizasse um projeto de planejamento regional: 
modernizar o Nordeste eliminando os entraves à sua transformação em 
espaço para o grande capital, que, do Centro-Sul, cobrava uma nova 
unidade econômica nacional, tendo em vista suas necessidades de repro-
dução ampliada. Nesse momento, o sentido da racionalidade, obsessiva-
mente aspirada como forma ideal de estruturação da sociedade, revelou-
-se plenamente. Vista como um processo, capaz de deter os movimentos 
de ruptura da ordem social, a racionalização gerada pelo planejamento 
surgia nas formulações de Celso Furtado como uma possibilidade de 
controle dos conflitos de classe, de sujeição dos imponderáveis movi-
mentos da política à administração técnica e, também, de eliminação dos 
arcaísmos sociais que entravavam as formas capitalistas mais avançadas 
no Nordeste.

Com perspectiva e projeto marcados por contradições, provenien-
tes, em larga medida, das concepções teóricas e políticas que norteavam 
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sua análise da realidade e sua ação para o desenvolvimento econômico, 
Celso Furtado aprisionou sua leitura (inovadora) da questão regional no 
viés dualista da dinâmica centro-periferia, ao transportar para o espaço 
inter-regional brasileiro as relações que, no âmbito mundial, eram es-
tabelecidas entre as áreas subdesenvolvidas e as nações centrais hege-
mônicas. Por isso, as marcas inegáveis de um movimento de unificação 
do espaço econômico nacional, manifestado no Brasil, no correr dos 
anos 50, que subordinava as divisões regionais à lógica integradora do 
capital industrial monopolista e associado, sediado no Centro-Sul, foram 
tomadas por manifestações de um “colonialismo interno”, que somente 
um processo de industrialização regional poderia eliminar. Daí Furtado 
capitular ante a ideia de um projeto de desenvolvimento industrial no 
Nordeste que, àquela altura, não tinha condições de se viabilizar sequer 
no âmbito nacional.

Como ideólogo do desenvolvimento capitalista no Brasil dos anos 
50 e 60, Celso Furtado deu voz à burguesia industrial traduzindo, no 
âmbito de suas análises e de seu projeto de desenvolvimento, as limita-
ções e contradições históricas dessa classe. A derrota e o banimento de 
Furtado, em 1964, no momento em que o capital monopolista interna-
cional elegia o país como mais um de seus espaços de acumulação e re-
produção ampliada, exigindo para isso o aprofundamento dos aspectos 
antidemocráticos do Estado brasileiro, era a evidência de que a burgue-
sia industrial brasileira, sem nenhuma “ilusão heroica”, tinha feito sua 
escolha: ser o sócio menor do grande capital externo. A impossibilidade 
dessa camada de levar à frente sua “revolução burguesa”, tão largamente 
apontada por ele ao propor ao Estado e à intelligentsia o papel de de-
miurgos da nação desenvolvida, revelava-se em toda sua plenitude, con-
ferindo, inclusive, às pretensões nacionalistas de Furtado um inequívoco 
“caráter utópico”, que alguns comentadores de sua obra já apontaram. 
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