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Capítulo I 

Celso Furtado – um retrato intelectual1

Rosa Freire d’ Aguiar2

Primeiros anos
Celso Furtado passou os primeiros vinte anos de vida no Nordeste. 
Nascido em Pombal, sertão paraibano, em 26 de julho de 1920, em sua 
infância ainda eram frequentes as incursões de cangaceiros que ence-
navam histórias de violência envolvendo gente próxima de sua família: 
violências que se referiam mais a atos de arbitrariedade, prepotência e 
crueldade que a gestos de heroísmo à western”, ele lembraria num texto 
autobiográfico escrito no exílio em Paris.3  Quando tinha 7 anos, a família 
se mudou para a capital. O pai, dr. Maurício, era advogado e professor 
de português, e também maçom, o que então significava ser anticlerical 
e aberto a ideias novas. Graças a essa abertura de espírito, bem jovem 
Celso teve em casa uma fornida biblioteca que lhe deu acesso a escritores 
como Swift e Defoe, e às primeiras leituras de ciências sociais, filosofia, 
história, e até mesmo psicanálise. Na biblioteca paterna ele cultivou 
desde a adolescência sua primeira paixão intelectual, a história. Se esta 
o acompanhou a vida toda, outra também seria duradoura e decisiva: a 
literatura. Num caderno de 1940, quando aos 19 anos recém-chegara ao 
Rio de Janeiro, ele anotaria os livros lidos no mês: O Guarany e Diva, de 
José de Alencar, Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre, Memórias 
de Braz Cubas e Quincas Borba, de Machado de Assis, Joseph Fouché, 

1 Publicado, originalmente, no periódico CADERNOS do DESENVOLVIMENTO, Rio 
de Janeiro, v. 10, n. 17, pp.122-127, jul.-dez. 2015, do Centro Celso Furtado. Texto revisto 
e liberado para republicação pela autora.

2 Jornalista, tradutora, sócia do Centro Internacional Celso Furtado.
3 Aventuras de um economista brasileiro [1972]. In: Freire d’Aguiar , R. (org). Essencial 

Celso Furtado. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2013.
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de Stefan Zweig. Nesse mesmo ano, também estão referidas no caderno 
leituras que fez de Confúcio, Platão, Graça Aranha, Kepler, Tennyson, 
Wilde, Bergson, Proudhon, Coulanges, Rousseau. 

Não estranha se, por essa época, ele pensasse que sua forma de ex-
pressão seria a ficção. Há nos arquivos de Celso fragmentos e rascunhos 
de contos, esquemas e esboços de romances que indicam uma forte ver-
tente literária. Aliás, seu primeiro livro (publicado aos 25 anos) foi uma 
coleção de contos.4 Explica-se, assim, que tenha praticado por algum 
tempo o jornalismo, que, porém, não o atraía especialmente. Celso veio 
para o Rio de Janeiro, aos 19 anos, para cursar a faculdade de direito.  
Ganhou a vida, de início, como jornalista na Revista da Semana, publi-
cação de prestígio à época, para a qual escreveu sobre a atualidade cul-
tural da capital da República — a presença de Orson Welles no Rio de 
Janeiro, por exemplo —, assuntos nacionais e internacionais — o pan
-americanismo, os combates de Gandhi contra o colonialismo inglês, a 
Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, seguia o curso de direito, mas 
aos 22 anos abriria uma nova porta: a da res publica.

A função pública, a guerra, o doutorado
Foi no terceiro ano da faculdade que, motivado pelo que aprendia nas 
aulas de direito administrativo, Celso prestou o concurso para assistente 
de organização do Departamento de Administração do Serviço Público 
(Dasp). Um ano depois, fez outro concurso, desta vez para técnico de 
administração do Departamento de Serviço Público do estado do Rio de 
Janeiro. Nos dois, passou em primeiro lugar. A partir daí, embora continu-
asse os estudos de direito, a temática da organização e da administração 
pública entrou em seu universo intelectual, e foi tema de seus primeiros 
textos acadêmicos. Até terminar o doutorado na França, em 1948, ele 
escreveu diversos trabalhos sobre teoria da administração, Estado e 
democracia, organização e programação em empresas privadas e esta-
tais, necessidade de criação e implementação do planejamento.5 Ideias 
que seriam o embrião de outras tantas aprofundadas adiante, quando 

4 De Nápoles a Paris. Contos da vida expedicionária, Celso Furtado. Rio de Janeiro: Zelio 
Valverde, 1946. Reed. Obra autobiográfica de Celso Furtado, São Paulo, Companhia 
das Letras, 2014.

5 Alguns desses textos, bem como outros escritos entre 1938 e 1948, quase todos iné-
ditos, foram reunidos por mim no livro Anos de formação 1938-1948. O jornalismo, 
o serviço público, a guerra, o doutorado. Org. Rosa Freire d’Aguiar, Coleção Arquivos 
Celso Furtado, vol. 6. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado/Contraponto, 2014.
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chefiou a Divisão de Desenvolvimento da Cepal, em Santiago do Chile, 
e quando, ainda mais tarde, idealizou o Ministério do Planejamento do 
Brasil, do qual foi o primeiro titular.

Em 1942, no mesmo ano em que Celso iniciava sua carreira de ser-
vidor público, o Brasil declarava guerra às potências do Eixo. Ele seria 
convocado em dezembro de 1944, justamente quando terminava a facul-
dade. Partiu para a Itália como segundo tenente da Força Expedicionária 
Brasileira, e retornou, em setembro de 1945, com algumas certezas: não 
seria advogado nem seguiria a magistratura, iria prosseguir os estudos e 
se enfronhar em certos temas — política, administração, ciências sociais 
— para escrever sobre eles.

Quanto aos estudos, optou por seguir para a França. Ao chegar a 
Paris, nos primeiros dias de 1947, matriculou-se no Institut d’Études 
Politiques, a  prestigiada Sciences Po, onde fez cursos de história do so-
cialismo, de marxismo, de história das ideias políticas. Na Faculdade de 
Direito e Ciências Econômicas da Universidade de Paris inscreveu-se no 
doutorado e, sob a orientação de Maurice Byé, professor de economia 
que estivera no Brasil durante a Segunda Guerra, defendeu em 1948 a 
tese A economia colonial brasileira nos séculos XVI e XVII, que obteve a 
menção très bien.

Influências
No perfil autobiográfico escrito em 1972,6 Celso diz ter chegado aos es-
tudos da economia por dois caminhos distintos: a história e a organi-
zação. Os dois enfoques o levaram, necessariamente, a uma visão global, 
à macroeconomia. Nesse texto ele identifica três influências intelectuais 
já na adolescência e juventude. A primeira foi o positivismo, ou melhor, 
“a primazia da razão, a ideia de que todo conhecimento em sua forma 
superior se apresenta como conhecimento científico, e a ligação entre 
conhecimento e progresso”.7 Essa influência lentamente perderia peso. 
A segunda foi Marx, ou melhor, a busca de um sentido para a História. 
A terceira foi a sociologia americana, ou melhor, a teoria antropológica 
da cultura, então exposta em Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre. 
Retrospectivamente, porém, ele diria que Freyre “pouco ou nada me in-
fluenciou no que respeita a sua mensagem substantiva, isto é, no que se 

6 Aventuras de um economista brasileiro, art. cit.
7 Ibid.
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refere à interpretação do processo histórico brasileiro.”8

Outras descobertas marcantes foram a sociologia alemã (Max Weber, 
Simmel) e historiadores como Henri Pirenne, Sombart e António Sergio, 
que lhe permitiram avaliar a importância dos estudos de economia para 
melhor compreender a história. O fato é que quando começou a estudar 
economia de modo sistemático, aos 26 anos, sua visão do mundo, no 
fundamental, estava definida. “Dessa forma, a economia não chegaria a 
ser para mim mais que um instrumental, que me permitia, com maior 
eficácia, tratar problemas que me vinham da observação da História ou 
da vida dos homens em sociedade […] Nunca pude compreender a exis-
tência de um problema estritamente econômico”.9

Cepal, Nordeste, exílio: os três momentos do economista
Seis meses depois de retornar de Paris, aos 28 anos, Celso se mudou 
para Santiago do Chile, indo trabalhar na recém-instalada Comissão 
Econômica para a América Latina, a Cepal. Aí se desenrolou o primeiro 
período de suas atividades como economista. Foram quase dez anos, 
entre 1949 e 1957, que lhe permitiram ter contato direto com os desafios 
dos países latino-americanos e mergulhar na problemática do subdesen-
volvimento sobre a qual faria suas primeiras teorizações. Essa geração 
dos fundadores da Cepal — a dos anos 1950 —, de que Celso foi um 
protagonista maior, soube transformar essa simples agência das Nações 
Unidas na primeira, e sem dúvida das mais profícuas e influentes, es-
cola de pensamento econômico da América Latina, e mesmo do Terceiro 
Mundo. Ali, aqueles jovens economistas e cientistas sociais do conti-
nente fizeram teorizações pioneiras. Um exemplo: no extenso estudo 
que preparou para a Cepal, em 1957, sobre O desenvolvimento recente 
da economia venezuelana, Celso expôs, de forma inédita, o que muito 
mais tarde seria conhecido como “doença holandesa”, o mal que afeta 
países subdesenvolvidos inseridos no sistema de divisão internacional 
do trabalho como exportadores de matérias-primas.10

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Cf. “Celso Furtado et le développement à partir des ressources naturelles non renouve-

lables”, de Abdel Kader Sid Ahmed, in Ensaios sobre a Venezuela. Subdesenvolvimento 
com abundância de divisas. Org. Rosa Freire d’Aguiar, coleção Arquivos Celso 
Furtado, vol. 1. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado/Contraponto, 2008. Nesse texto 
o autor, especialista em economias árabes petroleiras, demonstra que coube a Celso 
Furtado, no estudo de 1957, a partir do caso da Venezuela, o pioneirismo da análise 
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Esse primeiro momento se concluiu em 1957, com a ida para 
Cambridge, UK, a convite do economista inglês Nicholas Kaldor. Depois 
de nove anos na Cepal, era para Celso a oportunidade sonhada para re-
tomar seus estudos. Nos seminários do King’s College, ele se dedicou 
em especial aos campos da dinâmica econômica, da análise comparativa 
dos processos históricos do desenvolvimento econômico, e do desenvol-
vimento econômico dos Estados Unidos. De Cambridge retornou com os 
originais de seu livro Formação econômica do Brasil, que, publicado no 
início de 1959, viria a ser sua obra mais conhecida. Traduzida para nove 
idiomas, saudada por historiadores como Fernand Braudel como obra 
pioneira na historiografia econômica, Formação despertou o interesse de 
inúmeros jovens pelo estudo de economia e deu origem a uma infinidade 
de trabalhos universitários.11

De volta ao Brasil, em meados de 1958, tem início o segundo período 
da atividade de Celso como economista. É quando o “saber” se torna 
“poder”. Como diretor do BNDE para questões do Nordeste, ele retorna 
à sua região natal. O Nordeste será o momento-síntese. Ali ele idealiza 
e dirige a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
e implanta uma política de desenvolvimento para a região, durante três 
governos sucessivos, os de Kubitschek, Quadros e Goulart. Por alguns 
meses será o primeiro ministro do Planejamento do Brasil (1962-63), 
quando elabora o Plano Trienal de Desenvolvimento.12  Esses seis anos, 
encerrados com o Golpe Militar de abril de 1964, dão a Celso a rara opor-
tunidade, como ele reconhecia, de conjugar teoria e prática, de conciliar 
pensamento e ação, de intervir diretamente na realidade antes só vis-
lumbrada no plano teórico.

No longo exílio iniciado logo após o golpe que lhe cassou os direitos 
civis e políticos, inicia-se então seu terceiro momento como economista: 
o da vida acadêmica. Primeiro na Universidade de Yale, depois, a partir 
de setembro de 1965, de volta à Sorbonne, ele será por 20 anos professor 
de economia do desenvolvimento e de economia latino-americana, 

sobre a “doença holandesa” em suas múltiplas dimensões de industrialização, origem 
do excedente social, comportamento dos grupos sociais que dele se apropriam.

11 Cf. Formação econômica do Brasil, Celso Furtado. Edição comemorativa dos 50 anos. 
Apresentação de Rosa Freire d’Aguiar, prefácio de Luiz Felipe de Alencastro. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009.

12 Cf. O Plano Trienal e o Ministério do Planejamento. Org. Rosa Freire d’Aguiar, coleção 
Arquivos Celso Furtado, vol. 4. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado/Contraponto, 
2011.
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estendendo sua atividade docente a várias outras universidades, como 
as de Cambridge, American e Columbia, ou à Universidade das Nações 
Unidas, em Tóquio. Os 20 anos de exílio foram os mais fecundos de sua 
produção teórica: entre 1965 e 1978, Celso escreveu dez livros, entre eles 
alguns de seus títulos mais relevantes, como Teoria e política do desen-
volvimento econômico, Prefácio a Nova Economia Política, e Criatividade 
e dependência na civilização industrial.

Em meados dos anos 1970, fazendo um balanço dessas três vertentes 
em que se desdobrou sua atuação como economista, Celso apontou três 
temas em que concentrou suas pesquisas: o fenômeno da expansão da 
economia capitalista, a especificidade do subdesenvolvimento, e a for-
mação histórica do Brasil de um ângulo econômico. A eles acrescentou, 
a partir do fim do decênio, as análises sobre a conjuntura internacional 
em plena mutação;13 uma nova moldura conceitual que, a partir daí, se 
expandiu em direção às outras ciências sociais, cruzando as fronteiras 
das interdisciplinaridades;14 e uma reflexão constante sobre a metodo-
logia das ciências econômicas.15

O retorno ao Brasil – a cultura, os balanços
Após a anistia política de 1979 Celso iniciou seu retorno paulatino ao 
Brasil. Engajou-se, ao lado de Ulysses Guimarães, na luta pela redemo-
cratização, participando de diversas comissões no PMDB, da elaboração 
do programa econômico do futuro governo de Tancredo Neves, escre-
vendo livros num registro combativo sobre a política econômica, a crise 
da dívida externa, a recessão em que se debatia o país no fim do regime 
militar.16 Eleito Tancredo Neves pelo Congresso Nacional, na última 
eleição indireta do país, Celso foi nomeado embaixador junto à então 
Comunidade Econômica Europeia, em Bruxelas. Um ano depois, retor-
nava a Brasília para assumir o Ministério da Cultura, pasta em que per-
maneceu por quase três anos. Foi este outro riquíssimo momento. Celso 

13 Cf. em especial O Mito do desenvolvimento econômico, Celso Furtado. São Paulo: 
Paz e Terra, 1974; e Prefácio a Nova Economia Política, Celso Furtado. São Paulo: Paz 
e Terra, 1976

14 Cf. em especial Criatividade e dependência na civilização industrial, Celso Furtado. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008 [1978].

15 Cf. em especial Prefacio a Nova Economia Política, op. cit.
16 Cf., de Celso Furtado: O Brasil pós-“milagre”. São Paulo: Paz e Terra, 1981; Não à re-

cessão e ao desemprego. São Paulo: Paz e Terra, 1983; A Nova dependência, dívida 
externa e monetarismo. São Paulo: Paz e Terra, 1982; ABC da Dívida Externa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1989.
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não era um “estranho no ninho”; seu nome fora algum tempo antes pro-
posto por mais de cem artistas e intelectuais de destaque, e sua reflexão 
sobre cultura vinha de longe. Mais exatamente, desde que reunira em 
Criatividade e dependência na civilização industrial ensaios seminais 
sobre o tema, o que lhe valeu, de resto, ser singularizado como o único 
pensador do estruturalismo a enfatizar o conceito de cultura e sua im-
portância na teorização sobre o desenvolvimento.17

Além de dar rumo e prumo a um ministério que, em apenas nove 
meses de vida, já estava em seu terceiro titular, Celso soube enfrentar 
as costumeiras relações conflituosas (e não só no Brasil) entre cultura e 
Estado. Convencido de que a um Ministério da Cultura cabia não tanto 
produzir cultura, mas mediar e democratizar seu acesso, implementou a 
primeira legislação brasileira de incentivos fiscais à cultura, a então cha-
mada Lei Sarney, em muitos aspectos bem mais moderna e descentrali-
zadora que as sucedâneas. Por diversos mecanismos ela fazia um apelo à 
sociedade civil para que assumisse as propostas culturais da própria co-
munidade, ali onde as legislações posteriores enfocaram, basicamente, 
as empresas privadas para que substituíssem o Estado no financiamento 
da cultura.18

Após uma trilogia de memórias escrita entre 1985 e 1991,19  ele re-
tomou, em coletâneas de ensaios, os temas que lhe eram caros: o Brasil 
e sua inserção no mundo globalizado, o desenvolvimento em suas múl-
tiplas dimensões.20 Entre a autobiografia e as reflexões sobre seu tempo, 
era chegada a hora dos balanços. Na virada do século Celso afirmou um 
dia que se tivesse de singularizar uma ideia sintetizadora de suas refle-
xões de economista, diria que foi a dicotomia desenvolvimento-subde-
senvolvimento, que, aliás, deu como título ao livro em que reuniu seus 
primeiros ensaios de teoria econômica21. A problemática do subdesenvol-

17 Cf. os trabalhos de Octávio Rodríguez, entre outros O estruturalismo latino-ameri-
cano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

18 Para a atuação de Celso Furtado como ministro da Cultura e suas reflexões sobre o 
tema, ver Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. Org. Rosa Freire d’Aguiar. 
Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado/Contraponto, col. Arquivos Celso Furtado, vol. 
5, 2012.

19 Obra autobiográfica. Celso Furtado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. [A fan-
tasia organizada, 1985; A fantasia desfeita, 1989; Os ares do mundo, 1991]

20 O capitalismo global, Celso Furtado. São Paulo: Paz e Terra, 1997; O longo ama-
nhecer, Celso Furtado. São Paulo: Paz e Terra, 1999; Em busca de novo modelo, Celso 
Furtado. São Paulo: Paz e Terra: 2002.

21 Desenvolvimento e subdesenvolvimento, Celso Furtado. Rio de Janeiro: Centro Celso 
Furtado/Contraponto, 2008 [1961].
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vimento foi, sem dúvida, o fulcro de suas teorias, de suas ações — de suas 
inquietações. Ao lado de Raúl Prebisch, ele foi um dos criadores da es-
cola estruturalista de desenvolvimento econômico, de influência maior 
em todo o continente e além das fronteiras latino-americanas. Sua teoria 
do subdesenvolvimento foi pioneira ao formular que desenvolvimento 
e subdesenvolvimento eram facetas do mesmo processo da expansão da 
economia capitalista internacional, e que o segundo não era uma etapa 
rumo ao primeiro — senão que, sendo um fenômeno específico, deman-
dava esforço autônomo de teorização.

Considerava, assim, sua teoria do subdesenvolvimento como sua con-
tribuição mais relevante para a ciência econômica. Seu clássico Formação 
econômica do Brasil ampliou a visão estruturalista, levando o enfoque 
histórico para a economia e aprofundando o diálogo permanente entre 
as ciências sociais e a história; outras obras suas incorporaram à noção de 
desenvolvimento os valores maiores da vida, as necessidades espirituais e 
intelectuais, ensaiando assim um entendimento plural do subdesenvol-
vimento para buscar sua superação. Mais de 15 anos depois de sua morte, 
ocorrida no Rio de Janeiro em 20 de novembro de 2004, a essência de seu 
pensamento vigora com intensidade. A atualidade das reflexões de Celso 
resulta de que sua vasta obra mantém grande coerência no tratamento de 
temas que permanecem na ordem do dia. Tais como: a especificidade do 
subdesenvolvimento num país como o nosso em que o problema ainda 
carece de solução, a dimensão cultural do processo de desenvolvimento, 
cada vez mais estudada, as consequências para os países periféricos do 
enfraquecimento dos Estados nacionais no quadro da globalização, a ur-
gente necessidade do planejamento regional, não só em escala nacional 
como entre países e blocos de países.
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Capítulo II 

Celso Furtado1

Tamás Szmrecsányi2

N ascido em 1920, protagonista de uma brilhante carreira pú-
blica e acadêmica, além de autor de vasta obra, Celso Furtado con-

tinua sendo até hoje o economista brasileiro mais conhecido e melhor 
conceituado no mundo todo. E isto deve-se não tanto aos cargos que 
ocupou aqui e no exterior, mas principalmente ao interesse e à qualidade 
dos seus trabalhos científicos e técnicos em áreas tão diversas como a 
História Econômica, a Teoria do Desenvolvimento, a Política Econômica 
e o Planejamento. A variedade e importância de suas contribuições em 
todos esses campos não podem obviamente ser caracterizadas apenas 
num artigo, motivo pelo qual já se contam às dezenas os estudos mo-
nográficos, as teses universitárias e os livros que foram publicados a res-
peito dos seus trabalhos.

Este ensaio, dedicado apenas ao pensamento propriamente econô-
mico de Furtado, tem alcance e pretensões bem mais limitados, pre-
tendendo somente reconstituir a sua trajetória teórica desde o início da 
década de 50 até meados dos anos 80. Uma trajetória que inclui nume-
rosos artigos e que foi marcada, fundamentalmente, pela publicação de 
três das suas dezenas de livros: Desenvolvimento e subdesenvolvimento 

1 Artigo originalmente publicado na revista Pensamento Econômico no Brasil 
Contemporâneo II ESTUDOS AVANÇADOS 15 (43), 2001. Texto seminal para uma 
leitura crítica da obra de Furtado, que republicamos, também, como uma home-
nagem in memoriam ao seu autor.

2 Tamás Szmrecsányi (1936 – 2009) foi professor da USP e da Unicamp e professor visi-
tante da Université de Toulouse I – Capitole (França) e da Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Equador). Três grandes temas marcaram sua obra: economia 
agrária, História do Pensamento Econômico e História da Ciência e da Tecnologia. 
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(1961), Teoria e política do desenvolvimento econômico (1967a) e Pequena 
introdução ao desenvolvimento: enfoque interdisciplinar (1980).

Todos foram editados mais de uma vez e traduzidos para várias lín-
guas. Além disso, cada um deles pode ser tomado como uma síntese da 
evolução do pensamento do autor nos anos que precederam a sua respec-
tiva publicação. Assim, Desenvolvimento e subdesenvolvimento reflete as 
ideias de Furtado nos anos 50, e a Pequena introdução faz o mesmo com 
relação a seus escritos da década de 70. Talvez, apenas Teoria e política 
do desenvolvimento chegue a transcender as épocas de sua elaboração e 
publicação por causa das numerosas atualizações de seu conteúdo, de-
vendo por esse motivo ser tomado como pano de fundo e ponto de che-
gada do pensamento teórico do autor.

Primeiros escritos
O surgimento de Celso Furtado como economista de renome interna-
cional deu-se através de dois artigos seus traduzidos em 1954, um para o 
inglês – na conceituada revista International Economic Papers – e outro 
para o espanhol, no igualmente conhecido Trimestre Económico do 
México. O primeiro, que fora originalmente publicado dois anos antes, 
pode ser considerado seu artigo de estreia no campo da Teoria Econômica, 
tendo tido um sucesso instantâneo e ganho de imediato ampla circu-
lação (FURTADO, 1952: 7-45).3 Tratava-se de uma resenha crítica de seis 
conferências proferidas em 1951 no Rio de Janeiro pelo professor Ragnar 
Nurske (1907-1959), da Universidade de Columbia em Nova Iorque, um 
dos primeiros economistas neoclássicos a interessar-se pelos problemas 
do desenvolvimento de países mais pobres e economicamente atrasados. 
Já o outro artigo era uma tradução da segunda parte do último capítulo 
do primeiro livro de Economia publicado por Furtado no Brasil (1954: 
211-246).4 Esse texto procurava acompanhar a trajetória das ideias sobre 
o desenvolvimento na história do pensamento econômico, numa pers-
pectiva que seria posteriormente retomada em numerosos outros traba-
lhos do autor, inclusive nos três livros já citados.

Vale a pena lembrar alguns aspectos fundamentais desses primeiros 
trabalhos teóricos de Furtado, a fim de apontar não apenas o caráter 

3 Tradução publicada na International Economic Papers, n. 4, posteriormente repro-
duzida na famosa coletânea de A.N. Agarwala &. S.P. Singh (eds.), The economics of 
develop-ment. New York, Oxford University Press, 1958. 

4 Tradução publicada no Trimestre Económico, v. 21, n. 83, 1954.
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inovador que tiveram na época de sua divulgação, mas também a atua-
lidade que conservam até os dias de hoje. Uma de suas ideias pioneiras 
foi a da equiparação do desenvolvimento ao aumento da produtividade 
física média do fator trabalho, resultante de mudanças na forma e nas 
proporções da sua combinação com os demais fatores de produção – vale 
dizer, do progresso técnico dentro de determinada dotação de fatores ou 
recursos. Outra era a da importância da distribuição da renda na indução 
dessas mudanças mediante o crescimento e a diversificação da procura 
de um lado, e a acumulação e as inversões de capital do outro. E uma 
terceira foi a das tendências ao desequilíbrio externo e à inflação provo-
cada por tal crescimento nos países em desenvolvimento – tendências 
que só podem vir a ser superadas pelo aumento das exportações e/ou 
pela substituição de importações, meios que não são espontaneamente 
alcançáveis por intermédio do livre jogo das forças de mercado, exigindo, 
em consequência, a adoção de medidas de controle governamentais.

A crítica de Furtado voltou-se para três aspectos das conferências 
de Nurske: a teoria do desenvolvimento equilibrado; as relações entre 
o consumo, os investimentos e o crescimento do produto; e o problema 
dos desequilíbrios no balanço de pagamentos – permitindo-lhe ao 
mesmo tempo formular, pela primeira vez, as suas próprias ideias a res-
peito dessas questões. Tais ideias seriam retomadas e sistematizadas por 
ele na primeira parte do já citado último capítulo de A Economia bra-
sileira (1954: 191-210). Na segunda, da qual resultou o artigo publicado 
no Trimestre Económico,5 entre os aspectos que se mantêm atuais até 
o presente, cumpre destacar o ponto de vista do autor sobre o papel e a 
função da teoria econômica, que, segundo ele, “só se justifica quando nos 
arma para conhecer e explicar a realidade”. Antes de se adotar alguma, 
é sempre indispensável identificar os problemas da realidade. Embora 
possam ser científicas, as teorias econômicas nunca são universalmente 
válidas, possuindo, pelo contrário, “dimensões históricas perfeitamente 
definidas”.

Estes dois artigos foram seguidos, alguns anos mais tarde, por outros 
dois, que também alcançaram grande repercussão no país e no exterior. 
O primeiro foi escrito para uma obra coletiva em homenagem a Eugênio 
Gudin (FURTADO, 1957:163-175), enquanto o segundo foi publicado si-
multaneamente em inglês, na Índia, e em espanhol, no México.6 Ambos 

5 Tradução publicada no Trimestre Económico, v. 23, n. 92, p. 438-447, out./dez. 1956.
6 A tradução para o inglês foi publicada em 1964 pela University of California Press.
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eram extremamente bem formulados e instigantes, merecendo ser lem-
brados até hoje.

O artigo em homenagem ao professor Gudin (1886-1986) era uma crí-
tica à aplicação da análise marginalista dos economistas neoclássicos à 
situação e aos problemas dos países subdesenvolvidos. Retomando a ar-
gumentação do trabalho de 1954 mencionado há pouco, Furtado partiu 
da constatação de que:

O edifício duas vezes secular da mecânica newtoniana 
foi subvertido pela revolução relativista em poucos anos 
[enquanto que] no campo das ciências sociais, constru-
ções muito menos sólidas oferecem resistências desespe-
rantes.... Não se deve perder de vista o fato de que a ciência 
econômica... é um conjunto de teorias apoiadas em hi-
póteses com fundamento na observação. O progresso da 
ciência faz-se através da substituição de uma ou de várias 
dessas hipóteses em face de problemas novos suscitados 
por um conhecimento empírico mais amplo ou por uma 
realidade social mutável (FURTADO, 1957:163-164).

Apontando para o pressuposto de homogeneidade tecnológica sub-
jacente à teoria marginalista, mas inexistente nas economias subdesen-
volvidas, Furtado se perguntava até que ponto essas economias repetiam 
naquela época as experiências das nações que começaram sua industria-
lização no início do século XIX (1957: 167-169). Lembrando que tais eco-
nomias se caracterizavam por uma distribuição muito desigual de sua 
renda, e que seu desenvolvimento estava se processando num contexto 
tecnológico muito mais dinâmico e avançado do que ocorrera antes nas 
economias atualmente mais desenvolvidas, ele mostrava que os países 
subdesenvolvidos tinham mercados internos relativamente pequenos 
e de lento crescimento, o que dificultava neles os processos de indus-
trialização e pressionava seus balanços de pagamentos (1957: 172-173). 
Tratava-se de problemas que só poderiam ser devidamente enfrentados 
por uma intervenção ativa do Estado na economia, proposição que cons-
tituía um anátema tanto para os economistas neoclássicos quanto para a 
maioria dos autores pertencentes à Escola Clássica. 

Por sua vez, o outro artigo, que versava sobre o desequilíbrio externo 
inerente às economias subdesenvolvidas, foi elaborado na passagem dos 
anos 1957 a 1958, quando Celso Furtado se encontrava na Universidade 
de Cambridge, na Inglaterra, onde passou um ano para, entre outras ati-
vidades, redigir a sua obra prima, Formação econômica do Brasil, publi-
cada pela primeira vez em 1959. O artigo em questão era um trabalho 
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essencialmente técnico, no qual o autor procurou (e conseguiu) provar 
que o referido desequilíbrio era de caráter estrutural, e inerente ao pró-
prio processo de crescimento daquelas economias. Isto é, de um cresci-
mento espontâneo, num contexto de preços livres, e de rigidez da oferta 
interna, decorrente da prevalência de tecnologias desvinculadas das dis-
ponibilidades locais de fatores de produção.

A primeira consolidação do pensamento teórico de Furtado deu-se 
através do seu livro Desenvolvimento e subdesenvolvimento, publicado 
em 1961, e reimpresso em 1963 e 1965, além de traduzido para várias lín-
guas estrangeiras.7 Este livro se decompõe nas duas partes do seu título, 
cada uma sendo integrada por três ensaios. Na sua introdução geral, o 
autor deu o devido crédito às suas atividades de quase uma década como 
economista da CEPAL, atividades essas que o levaram a “aproximar a 
Análise Econômica do método histórico” e a “adotar um enfoque estru-
tural dos problemas econômicos” (1961: 13). Ao contrário dos capítulos 
da primeira parte, que constituíam reedições atualizadas de trabalhos 
anteriormente publicados por ele (e já comentados neste ensaio), os da 
segunda eram novos, e a importância de seus respectivos conteúdos tor-
na-os merecedores do destaque e dos comentários feitos a seguir, sobre o 
quarto e o quinto capítulos.8  

Estes capítulos integravam originalmente uma monografia, apresen-
tada por Furtado em 1958 como tese de concurso à cátedra de Economia 
Política da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil (posterior-
mente denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro). Eram dedi-
cados respectivamente à teorização do subdesenvolvimento econômico 
e à análise do desequilíbrio externo nas economias subdesenvolvidas.

A parte propriamente original do primeiro desses capítulos era o seu 
item final, intitulado As estruturas subdesenvolvidas (1961: 178-193). 
Foi nele que Celso Furtado delineou pela primeira vez, com precisão, 
a sua teoria do subdesenvolvimento econômico, visto por ele como um 

7 Deixamos de nos referir aqui ao sexto ( e último) capítulo, por ter o mesmo um ca-
ráter histórico e político, alheio às preocupações do presente ensaio.

8 É interessante apontar para a semelhança que existe entre essas noções de Furtado 
e as que foram apresentadas pelo economista marxista Paul Baran (1910-1964) no 
capitulo V de seu livro sobre A Economia política do desenvolvimento, editado pela 
primeira vez em 1956 nos EUA, bem como num artigo que o precedeu, publicado na 
Inglaterra em 1952, e reproduzido em 1958 na mesma coletânea em que figurou o pri-
meiro artigo teórico de Celso Furtado, mencionado na nota 1. Curiosamente, Furtado 
nunca chegou a fazer qualquer referência a Baran em suas obras
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desdobramento da Primeira Revolução Industrial, iniciada na Europa 
em meados do século XVIII. Tratava-se de uma decorrência da expansão 
espacial das economias industrializadas, principalmente das europeias, 
em direção a regiões com “sistemas econômicos seculares, de vários tipos, 
mas todos de natureza pré-capitalista”. O contato destes sistemas com as 
vigorosas economias capitalistas e industrializadas deu origem neles a 
“estruturas híbridas, uma parte das quais tendia a comportar-se como 
um sistema capitalista, e outra, a manter-se dentro da estrutura pré-exis-
tente”. Para o autor, era esse tipo de economia dualista que configurava “o 
fenômeno do subdesenvolvimento contemporâneo”. Este, portanto, era 
visto por ele como “um processo histórico autônomo, e não como uma 
etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já 
alcançaram um grau superior de desenvolvimento”.9

Essas economias híbridas, ou dualistas, eram também tidas como ca-
pazes de se industrializar – haja vista o caso do Brasil – mas, a industria-
lização das mesmas estava sujeita a suas próprias leis históricas, e não 
iria seguir automaticamente a trajetória antes percorrida pelos países já 
desenvolvidos. Entre os fatores diferenciadores dos dois processos, des-
tacava-se o desequilíbrio externo estrutural das economias subdesen-
volvidas, cuja análise foi efetuada por Celso Furtado no capitulo 5 do 
livro (1961: 195-231), o qual retomava e aprofundava os pontos de vista 
anteriormente publicados no Indian Journal of Economics.10 Esse capí-
tulo era dedicado à tendência de elevação do coeficiente de importações 
que deriva do crescimento “espontâneo” das economias subdesenvol-
vidas (1961: 199-200), em decorrência do elevado grau de dependência 
da sua formação de capital face ao intercâmbio externo (p. 206), a qual 
chega inclusive a se refletir na própria evolução dos preços internos (p. 
211-219). No final desse capítulo eram também apresentadas algumas 
alternativas inovadoras (p. 219-231), com o autor tentando contrapor às 
habituais políticas de deflação e de desvalorização “uma orientação po-
sitiva do processo de formação de capital”. Nas suas próprias palavras, 
essa orientação, de iniciativa governamental, não se limitaria à simples 
criação de “condições propícias a que os empresários intensifiquem seu 
esforço de inversão”, mas cuidaria para que “as inversões provoquem as 
modificações estruturais requeridas pelo desenvolvimento” (p. 230-231).

9 Comentado há pouco e já referido em Furtado, 1958.
10 Posteriormente traduzido para o espanhol e publicado no México, na revista 

Trimestre Económico, v. 36, n. 141, p. 41-52, jan./mar. 1969a.
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Obras da maturidade
Celso Furtado só voltaria a escrever sobre Teoria Econômica na segunda 
metade dos anos 60 quando, por força do golpe militar de 1964, teve que 
exilar-se, ingressando a partir daí de forma definitiva na carreira uni-
versitária. Nessa época, lecionou sucessivamente no Chile, no Instituto 
Latino-Americano de Planificação Econômica e Social (Ilpes), vinculado 
à Cepal; na Universidade de Yale, nos Estados Unidos; e, finalmente, na 
França, como professor da Universidade de Paris, cargo que manteve 
até a década de 80. Datam daqueles anos alguns de seus livros mais fa-
mosos e melhor elaborados, traduzidos para várias línguas e frequente-
mente reeditados, como Subdesenvolvimento e estagnação na América 
Latina (1966), Teoria e política do desenvolvimento econômico (1967a) e 
Formação econômica da América Latina (1969b), dos quais apenas deixa-
remos de comentar aqui o último, posteriormente reescrito por Furtado 
e rebatizado como A economia latino-americana (1976).

Também neste caso, os dois primeiros foram precedidos por vários 
artigos técnicos nem sempre acessíveis ao grande público. Foi o que 
ocorreu, por exemplo, com o trabalho Development and stagnation in 
Latin America: a structuralist approach, publicado em 1965 numa revista 
dos EUA (1965: 159-175), e mais tarde reproduzido em português como 
terceiro capítulo do livro Subdesenvolvimento e estagnação na América 
Latina, com o título de Fatores estruturais internos que impedem o desen-
volvimento (1968a: 49-89). E também com o artigo Hacia una ideologia 
del desarollo, publicado em 1966 no México (1966: 379-391) e reprodu-
zido com o mesmo título como o capítulo I do referido livro (1968a: 1-17). 
Mas, houve também outros que não reapareceram nos livros posteriores 
– como um trabalho sobre Economia Espacial, que Celso Furtado apre-
sentou na Índia (1967b: 7-16), e que foi publicado no mesmo ano na 
Europa (8), além de um artigo econométrico em coautoria com Andrea 
Maneschi (1968b: 5-32) (9). Poder-se-ia acrescentar, ainda, a estes um 
pequeno ensaio dele sobre Marx (1969a:407-414), embora este a rigor já 
pertença à fase subsequente da carreira acadêmica de Furtado, por ter 
sido posterior à publicação da primeira edição de Teoria e política do 
desenvolvimento econômico. De qualquer modo, vale a pena passar em 
revista esses trabalhos antes de examinar o conteúdo do segundo livro 
teórico de Celso Furtado.

O ensaio sobre a estagnação na América Latina, além de ter sido 
cronologicamente o primeiro, foi também aquele que alcançou maior 
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repercussão, dando origem, alguns anos mais tarde, a uma famosa con-
testação empírica por parte de Maria da Conceição Tavares e José Serra 
(1971: 2-38). Além de apresentar um engenhoso modelo histórico do de-
senvolvimento econômico e social da América Latina, este ensaio traz 
algumas importantes dimensões teóricas vinculadas:

• ao relacionamento funcional e quantitativo entre a expansão dos 
cultivos de exportação, a ampliação dos que se destinam ao abaste-
cimento interno, e o processo de capitalização e modernização do 
setor agropecuário como um todo (1965: 164-166; 1968:64-70);

• ao dualismo inerente às economias exportadoras de produtos mine-
rais (1965: 166-167; 1968: 70-71);

• à industrialização substitutiva de importações e às mudanças na re-
lação capital/produto dela decorrentes (1965: 168-169; 1968: 73-77);

• ao impacto dessas mudanças no balanço de pagamentos, na for-
mação de capital, e na distribuição da renda das economias em que 
se processa esse tipo de industrialização (1965: 169-171; 1968: 77-86).

Essas dimensões teóricas permanecem válidas e atuais independen-
temente do fato de se aceitar ou não o caráter estrutural das tendências 
à estagnação na América Latina. Os pressupostos teóricos dessas ten-
dências, derivados por Celso Furtado dos ensinamentos da Economia 
Clássica – particularmente dos formulados por John Stuart Mill (1806-
1873) e Karl Marx (1818-1883) – são discutidos por ele no outro ensaio 
incorporado ao livro Subdesenvolvimento e estagnação na América 
Latina. Tais ensinamentos, segundo ele, acabaram não se concretizando 
nas economias desenvolvidas da Europa e da América do Norte devido 
à natureza e aos efeitos do progresso técnico. Mas eles podem ser úteis 
no diagnóstico da evolução das economias cujo desenvolvimento tem se 
baseado na industrialização substitutiva de importações, e cujas tecno-
logias não foram gestadas internamente, mas importadas do exterior. 
Para Furtado as endêmicas tendências à estagnação dessas economias 
somente poderão vir a ser superadas mediante a adoção de um sistema e 
de planejamento comandados pelo Estado (1966: 389-390; 1968: 15-16).

Por sua vez, o trabalho sobre Economia Espacial, embora pequeno e 
pouco divulgado, inclui-se entre os melhores que Celso Furtado já es-
creveu. Vendo os desequilíbrios espaciais e as desigualdades regionais 
não apenas como resultantes da atuação de fatores naturais ou de decisões 
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macroeconômicas, mas como problemas políticos a serem resolvidos, ele 
propõe nesse artigo a compatibilização dos objetivos econômicos gerais 
com o desejo de alterar a distribuição regional dos efeitos do desenvolvi-
mento pretendido. Isto pode ser alcançado a médio prazo pelo aumento 
da elasticidade espacial dos investimentos produtivos, cuja viabilidade 
depende basicamente de quatro fatores:

• o ritmo do desenvolvimento econômico;
• o número de unidades adicionais resultantes dos novos 

investimentos;
• o peso relativo das unidades de processamento secundário 

(menos dependentes da disponibilidade local de insumos e 
matérias-primas);

• a importância relativa das economias de escala e de aglomeração.

Embora reconhecendo a dificuldade de conciliação a curto prazo dos 
objetivos gerais do desenvolvimento com a diminuição das desigualdades 
regionais, Furtado assinala que se trata de problemas perfeitamente so-
lucionáveis mediante uma programação (inclusive matemática) dos in-
vestimentos previstos.

Apesar de só ter sido publicado em 1968, o artigo econométrico em co-
autoria com Andrea Maneschi vinculava-se diretamente ao já citado en-
saio sobre as tendências à estagnação das economias latino-americanas, 
tendo sido, inclusive, anunciado no mesmo por uma nota inicial (1965: 
159), não reproduzida no capítulo do livro sobre Subdesenvolvimento e 
estagnação na América Latina. Trata-se, em síntese, de um modelo in-
terpretativo dos rendimentos decrescentes proporcionados pela indus-
trialização substitutiva de importações, cuja ocorrência se traduz num 
baixo crescimento médio da renda real per capita, na redução das taxas 
de participação da indústria na oferta de empregos, e na permanência 
(ou até no aumento) das desigualdades na distribuição da renda e da 
riqueza.

Esse modelo, segundo os autores, aplica-se, principalmente, ao 
desenvolvimento de países “como o Brasil e o Chile”, que aliam um 
dualismo estrutural (aqui definido como a coexistência de setores pré-
capitalistas e capitalistas que se dedicam a linhas de produção seme-
lhantes) a um crescimento da capacidade de importar insuficiente para 
atender às necessidades de divisas, e “pode ser prontamente estendido a 
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uma economia como a da Argentina, onde, por razões históricas, o grau 
e dualismo estrutural não foi tão agudo” (1968: 6). Em termos cronoló-
gicos, ele subdivide a análise do desenvolvimento latino-americano em 
três fases distintas, correspondentes a diferentes taxas de crescimento 
da capacidade de importar – “uma das variáveis econômicas mais cru-
ciais para este desenvolvimento” – e/ou a diversos estágios do processo 
de substituição das importações, a saber (p. 6-7):

A primeira... caracteriza-se por uma alta taxa de cresci-
mento das exportações e por um crescimento econômico 
relativamente livre de tensões e pressões estruturais. Esta 
‘era de ouro’ termina com o declínio repentino da demanda 
dos artigos de exportação do país provocado por uma crise 
na economia internacional. A consequente deterioração 
nas relações de trocas reduz a capacidade de importar, 
o que leva o país, na segunda fase, à industrialização, no 
propósito de substituir a importação no setor de bens de 
consumo não-duráveis. A terceira e última fase começa 
quando se exaurem as possibilidades desta substituição... 
orientando-se, então, os esforços para os setores de uso 
mais intensivo de capital, tais como os bens de consumo 
duráveis, produtos intermediários e bens de capital.11

Furtado e Maneschi formalizaram esse modelo em termos de uma 
análise matricial de insumo-produto compreendendo dez setores – 
quatro agrícolas, cinco industriais e um de serviços – (1968: 8-10), sub-
metida a uma programação linear intertemporal, fechada no que se 
refere ao consumo da mão-de-obra e aberta com respeito ao consumo 
dos grupos de alta renda (p. 10-20). Mesmo sem terem chegado a apre-
sentar resultados empíricos inéditos, conseguiram validar as simulações 
efetuadas, considerando o modelo apto a ser utilizado para fins de pla-
nejamento econômico.

Após essas considerações podemos agora finalmente passar à análise 
do segundo livro teórico de Celso Furtado, Teoria e política do desenvol-
vimento econômico, publicado pela primeira vez em 1967.12 Nessa edição, 
ao contrário de posteriores, a partir da década de 80, Furtado ainda pro-
curava manter algumas ligações com sua obra anterior, especialmente 
com o livro Desenvolvimento e subdesenvolvimento do início dos anos 

11 Traduzido para o espanhol e publicado em Trimestre Económico v. 35, n. 138, abr./ 
jun. 1968b.

12 É bem possível que tanto este artigo quanto o último capítulo de Desenvolvimento 
e subdesenvolvimento tenham servido de inspiração ao famoso trabalho de Albert 
Fishlow, Origins and consequences of import substitution in Brazil, publicado em 
1972 nos EUA, num livro em homenagem a Raúl Prebisch.
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1960, chegando inclusive a reproduzir parcialmente alguns de seus capí-
tulos e até trechos da sua Introdução (1967: 9-12). Mesmo assim, já se tra-
tava de um estudo bem mais abrangente e ambicioso, cujos 24 capítulos 
achavam-se distribuídos em cinco partes – ao contrário do livro anterior, 
integrado por apenas seis ensaios agrupados em duas partes.

Os seis capítulos da primeira parte (1983: p. 13-69) dizem respeito 
à evolução histórica da Teoria do Desenvolvimento dentro da Ciência 
Econômica, e constituem uma versão ampliada do primeiro ensaio de 
Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Nesses capítulos Furtado ana-
lisa sucessivamente a concepção dos clássicos, o modelo de Marx, as 
formulações neoclássicas, as teorias do empresário de Knut Wicksell 
(1851-1926) e de J.A. Schumpeter (1883-1950), além de duas “projeções” 
da análise keynesiana – a teoria da maturidade econômica, formulada 
por Alvin Hansen (1887-1975), e os modelos de crescimento de R.H. 
Harrod (1900-1978) e E.D. Domar (1914-1998), complementados por um 
anexo metodológico sobre Estruturas e modelos na análise econômica 
(p. 71-74).

Outros três capítulos integram a segunda parte, intitulada O processo 
de desenvolvimento: enfoque analítico (p. 75-106), a qual pode ser consi-
derada nova em relação ao livro anterior, apresentando várias ideias pes-
soais do autor, de grande interesse para quem estuda a evolução do seu 
pensamento. Uma delas diz respeito à distinção e às relações que existem 
entre o desenvolvimento e o conceito mais simples de crescimento eco-
nômico. Este último, segundo ele, “deve ser reservado para exprimir a 
expansão da produção real no quadro de um subconjunto econômico”. 
Para Furtado, a “hipótese de crescimento sem desenvolvimento”, referida 
a uma estrutura econômica complexa, constitui “uma construção mental 
sem correspondência na realidade” (p. 77-78).

“Por isso, na análise do desenvolvimento, cabe distinguir ... o impulso 
inicial – que pode ser [um] fenômeno exógeno ao sistema econômico – e 
os mecanismos de propagação desse impulso, cujo estudo requer a dina-
mização dos modelos, mediante a introdução de relações entre variáveis 
que se referem a distintos períodos de tempo”. Além de chamar a atenção 
para a dificuldade de distinguir esses dois aspectos, Furtado adota a dife-
renciação schumpeteriana entre invenções e inovações, assinalando que 
“para compreender o processo ... é indispensável identificar os agentes 
responsáveis pelas decisões estratégicas [assim como] os fatores estru-
turais que condicionam a propagação dos efeitos de tais fatores” (p. 81). 
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Todo um capítulo é dedicado por ele ao estudo da interação entre deci-
sões e estruturas (p. 87-92), antes de chegar, no capítulo seguinte, a um 
Esquema macroeconômico do desenvolvimento (p. 93-106).

Também a terceira parte, sobre O processo histórico do desenvolvi-
mento (p 107-138), corresponde apenas formalmente ao terceiro ensaio 
do livro anterior. As mudanças entre as duas versões referem-se mais ao 
conteúdo do que ao tamanho. Os três primeiros capítulos da versão mais 
recente (1983: 109-113) também tratam da história do pensamento eco-
nômico, abordando sucessivamente o legado da Escola Histórica Alemã, 
que teve em Friedrich List (1789-1846) um de seus precursores; a pers-
pectiva do take-off de W.W. Rostow; e as noções de “centro” e “periferia” 
criadas por Raúl Prebisch (1901-1986). O segundo e mais longo capítulo, 
sobre As formas históricas do desenvolvimento (p. 115-134) é aquele que 
mais se aproxima da versão anterior, enquanto o último, bem mais curto, 
veio acrescentar alguns dados quantitativos nela ausentes.

Compreendendo seis capítulos, a quarta parte, relativa ao subdesen-
volvimento (p. 139-192), retoma as teses anteriores do autor, mas agora 
num patamar teórico bem mais elevado. Continuando a ver no subde-
senvolvimento “não ... uma etapa necessária do processo de formação 
das economias capitalistas”, mas “uma situação particular”, resultante da 
expansão geográfica das mesmas, com vistas a “utilizar recursos naturais 
e mão-de-obra de áreas e economia pré-capitalistas”, Furtado não apenas 
passa a vislumbrar o fenômeno “sob formas várias e em diferentes está-
dios” (p. 146), como procura aprofundar a análise de suas características 
estruturais (p. 147-156), dedicando atenção especial à agricultura (p. 157-
164), ao comércio exterior (p. 165-171) e à industrialização (p. 173-180). 
Complementam essa quarta parte um capítulo sobre Dependência ex-
terna e subdesenvolvimento (p. 181-187) e um apêndice sobre. As teorias 
marxistas do capitalismo imperialista (p. 189-192).

A quinta e última parte do livro, relativa à Política de desenvolvi-
mento (p.193-240), também era nova em relação à obra anterior, com-
preendendo mais seis outros capítulos. Os mais interessantes do ponto 
de vista teórico são os que tratam da Modificação de estruturas (p. 201-
206), com sua discussão sobre Vias de desenvolvimento não-equili-
brado; Tendência à estagnação (p. 207-213), incorporando as discussões 
anteriores já referidas no presente ensaio; e Tendência ao desequilíbrio 
externo (p. 215-230), o mais longo dessa parte, com críticas à doutrina 
do FMI. Os dois últimos capítulos do livro – relativos às possibilidades 
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de integração regional e à “Polarização desenvolvimento-subdesenvolvi-
mento em Escala Planetária” (p. 231-240) – têm um interesse mais polí-
tico do que econômico.

Últimos trabalhos
Depois da publicação e difusão internacional de Teoria e política do de-
senvolvimento econômico, Celso Furtado publicou ainda vários trabalhos 
de natureza teórica, cujas ideias acabaram com frequência enriquecendo 
as sucessivas reedições do referido livro. Tal foi o caso, por exemplo, 
de outro artigo econométrico, elaborado em coautoria com Alfredo de 
Souza (1970: 463-487), e também de um ensaio em que Furtado retoma 
e aprofunda suas próprias ideias e a doutrina cepalina sobre o subdesen-
volvimento (1971). Mas, houve também alguns outros estudos posterior-
mente publicados, no todo ou em parte, como capítulos de outros livros 
do autor, entre os quais pode-se mencionar o ensaio Subdesenvolvimento 
e dependência: as conexões fundamentais, originalmente apresentado em 
inglês na Universidade de Cambridge em 1973 e reproduzido em portu-
guês, no ano seguinte, numa de suas numerosas coletâneas (1974: 77-94).

Esse trabalho foi seguido pelo famoso Prefácio a nova economia polí-
tica, o qual deu origem e substância a uma outra coletânea (1976), e que 
se torna merecedor de uma atenção específica devido a seu objetivo de 
resgatar a dimensão social e histórica da Ciência Econômica, principal-
mente nas suas perspectivas de médio e longo prazos (1976: 10-11). Para 
tanto, voltando mais uma vez aos ensinamentos dos clássicos, Furtado 
propõe que se passe a trabalhar com um conceito de acumulação mais 
abrangente (p. 14-16); que se dê maior atenção à divisão social do tra-
balho e ao caráter estratificado da sociedade econômica (p. 16-19), assim 
como os esquemas e custos de reprodução da força de trabalho (p. 19-25); 
e que não se procure ocultar os aspectos conflitivos do desenvolvimento 
econômico e da repartição do excedente (p. 25-36). Depois de aprofundar 
as noções de capitalismo e do modo capitalista de produção (p. 36-44), 
ele se volta para os problemas de mensuração do produto social e da me-
diação do sistema de preços (p. 44-51), passa em seguida à análise das 
dimensões internacionais de toda essa problemática (p. 52-62), apresen-
tando finalmente, em anexo, uma itemização de todos os estudos por ele 
sugeridos (p. 63-70).

A mesma preocupação parece ter orientado seu artigo sobre o conceito 
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de desenvolvimento (1977), publicado numa revista da Unesco13,  parcial-
mente reproduzido nos três primeiros capítulos do terceiro livro teórico 
de Furtado, Pequena introdução ao desenvolvimento: enfoque interdis-
ciplinar (1980). Apesar de este subtítulo, trata-se fundamentalmente de 
uma obra de Teoria Econômica, conforme o próprio autor reconhece na 
sua Introdução, ao considerá-la complementar, não apenas ao Prefácio 
a nova economia política, mas também à Teoria e política do desenvolvi-
mento econômico, então em sua sétima edição.

Tendo feito na época uma resenha muito severa, e talvez até injusta, 
desse livro14, vejo-me agora em condições de poder apreciá-lo de forma 
mais positiva partindo do artigo há pouco referido, que me era então 
desconhecido. Nesse artigo Furtado discute a noção de desenvolvimento 
econômico dentro de uma perspectiva interdisciplinar e filosófica, vin-
culando o termo às ideias de progresso, riqueza e dominação, e inse-
rindo-o na racionalidade instrumental do capitalismo. Mostra como a 
reprodução ampliada desse sistema econômico baseia-se na apropriação 
e no uso da tecnologia, e aponta não só para a existência de uma plu-
ralidade de sentidos do conceito de desenvolvimento, mas também 
para a problemática que lhe é inerente, com destaque para a questão do 
subdesenvolvimento.

No livro, o autor procura sistematizar e aprofundar essas ideias numa 
perspectiva essencialmente didática. Em doze capítulos, que podem 
ser agrupados em duas partes bem distintas, Furtado imprime nos seis 
primeiros um caráter essencialmente conceitual e teórico, e nos demais 
uma natureza mais empírica, tratando de temas que aparecem com fre-
quência em suas obras anteriores. Com exceção do oitavo – relativo à 
estrutura agrária – estes últimos referem-se fundamentalmente à divisão 
internacional do trabalho e a suas recentes modificações, e são de lei-
tura bem mais amena do que os anteriores. Mas, do ponto de vista do 
presente ensaio, são justamente estes que nos interessam mais de perto.

Assim, no primeiro, Furtado discute o processo de desenvolvimento 
econômico em sua totalidade. No segundo e no terceiro, analisa a proble-
mática da oposição desenvolvimento-subdesenvolvimento. No quarto, 
procura consolidar alguns conceitos tidos por ele como fundamentais: 
os de estrutura, função de produção, técnica, inovação e excedente. 

13 Utilizamos, para esta análise, a reimpressão da sétima edição, de 1979, publicada na 
coleção “Os Economistas”. São Paulo, Abril, 1983.

14 Publicada na Revista de Economia Política, v. I, n. 4, p. 154-156, out./dez. 1981.
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Finalmente, no quinto e no sexto, retoma e aprofunda estes dois últimos 
conceitos, discutindo as inovações técnicas e a apropriação do excedente 
– ambas encaradas como processos inerentes à acumulação de capital.

Embora esse livro tenha sido presumivelmente a última obra teórica 
de Celso Furtado, ele não reflete a sua derradeira posição em termos de 
teoria econômica. Esta pode ser encontrada em parte num depoimento 
que ele prestou no Banco Mundial na segunda metade dos anos 80 (1987: 
205-227), e em parte no prefácio décima edição da Teoria e política do de-
senvolvimento econômico (2000). Fazendo um retrospecto de suas pró-
prias ideias, ele frisou naquele depoimento que:

Nosso estruturalismo, desenvolvido na década de 1950, 
enfatizava a importância dos parâmetros não-econômicos 
nos modelos macroeconômicos. Na medida em que o 
comportamento das variáveis econômicas depende inten-
samente daqueles parâmetros – que se formam e evoluem 
num contexto histórico – não se pode separar o estudo dos 
fenômenos econômicos do seu contexto histórico. Essa 
observação adquire particular importância em sistemas 
econômicos social e tecnologicamente heterogêneos, 
como os das economias desenvolvidas” (1987:209-210) ... 
“Num certo sentido, os estruturalistas latino-americanos 
voltaram-se para a tradição marxista, na medida em que 
esta enfatiza a análise das estruturas sociais como um meio 
para compreender a atuação dos agentes econômicos. Essa 
tentativa de ampliar a estrutura conceitual com vistas à in-
clusão dos fatores internos e externos que condicionam o 
processo decisório acabou conduzindo-os à teoria da de-
pendência (p. 210).

Esta última é encarada por ele não apenas como um fenômeno polí-
tico e econômico, mas também como um fenômeno social e cultural, que 
atua sobre os padrões de consumo de parcelas significativas da popu-
lação dos países em desenvolvimento, contribuindo poderosamente para 
determinar tanto a demanda de bens e serviços como a tecnologia ne-
cessária para produzi-los. Essa determinação, por sua vez, faz com que o 
processo de industrialização das economias dos referidos países tenda a 
ser acompanhada por uma crescente concentração da renda e da riqueza 
dos mesmos. A dependência manifesta-se, em última análise, pela hege-
monia de certos modelos de desenvolvimento adequados aos interesses 
dos países dominantes do sistema capitalista (p. 211-212).

Daí a importância das relações entre o centro e a periferia desse sis-
tema, cuja evolução é analisada por Furtado em outra parte do mesmo 
depoimento (p. 216 e ss.), em cujo final ele aponta para a marginalização 
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das massas da população dos países subdesenvolvidos em relação a 
muitos mercados de bens e serviços, paralelamente à influência que elas 
exercem nos mercados de trabalho, rebaixando o nível dos salários e au-
mentando as desigualdades na distribuição da renda (p. 223). Na supe-
ração dessas distorções provocadas pelo subdesenvolvimento, o Estado 
tem um importante papel a desempenhar, devendo-se, no entanto, 
sempre levar em conta os riscos tanto do populismo quanto do autori-
tarismo (p. 226), cujo estudo, porém, transcende o domínio da Análise 
Econômica.

Voltando a esta, pode-se concluir, como faz Furtado no prefácio da 
décima edição de Teoria e política do desenvolvimento econômico, que:

Ao estabelecer a significação do não-econômico nas ca-
deias de decisões que levam à transformação dos conjuntos 
econômicos complexos, a teoria do desenvolvimento en-
carrega-se de pôr a descoberto suas próprias limitações 
como instrumento de previsão. Na medida em que o não
-econômico traduz a capacidade do Homem para criar 
História e inovar, no sentido mais fundamental, a previsão 
econômica tem necessariamente de limitar-se a estabe-
lecer um campo de possibilidades, cujas fronteiras perdem 
rapidamente nitidez com a ampliação do horizonte tem-
poral (2000: 10).

Essa falta de determinação dos processos econômicos, ao mesmo 
tempo que aumenta os graus de incerteza, também faz crescer a espe-
rança de que o futuro não será necessariamente uma reprodução quer 
do passado, quer do presente. Mas, para que isso realmente aconteça, 
não podemos nos furtar a um correto entendimento de ambos. E este é 
um objetivo perfeitamente alcançável através das teorias econômicas (e 
outras) já disponíveis.
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Capítulo III 

Furtado e a educação pela pedra, entranhada1

José Luciano Albino Barbosa2

“Eu venho de um mundo que me parecia catastrófico. 
Pombal é das cidades mais ásperas do sertão. Região seca, 
de homens secos. Muito menino, eu olhava pela fresta da 
janela a chegada dos cangaceiros.” (Furtado)3

“…Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da 
gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é 
muito perigoso...” (Guimarães Rosa, 2006, 313)

1. Introdução
Celso Furtado investiu bastante esforço pessoal para a criação de um co-
nhecimento de cunho técnico e político orientado ao desenvolvimento 
do Nordeste e do Brasil, tomando como ponto de partida a crítica das 
estruturas arcaicas e antissociais que são a causa do nosso estado de sub-
desenvolvimento: as oligarquias, os coronéis, a desigualdade regional e a 
exclusão e exploração do mais pobre. Ele não elaborou isso na Sorbonne 
ou em outro lugar de sua rigorosa formação acadêmica. Tal ímpeto pa-
triótico a que me refiro teve origem na infância, quando viu, ele mesmo, 
a seca, os coronéis, a violência, beatos e cangaceiros, a miséria do povo, 
enfim. De Pombal a Paris e de volta ao Brasil, Furtado vivenciou muitas 

1 Texto originalmente publicado na RCS (Revista de Ciências Sociais), da UFC, Dossiê 
Centenário de Celso Furtado, V. 51; n. 1, 2020. Disponível em: http://www.periodicos.
ufc.br/revcienso/index . Republicação autorizada pelo autor.  

2 Sociólogo, Doutor em Sociologia pela UFPB, professor efetivo da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e do-
cente permanente do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional. 

3  Centro Celso Furtado. Disponível em <http://www.centrocelsofurtado.org.br/geral.
php?ID_M=478 > Acesso em: 06/07/2019.

http://www.centrocelsofurtado.org.br/geral.php?ID_M=478
http://www.centrocelsofurtado.org.br/geral.php?ID_M=478
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experiências, mas, os primeiros anos de sua vida lhe imprimiram ima-
gens na memória profunda que o tempo não apagou. Como se o Nordeste 
fosse um eterno retorno, sempre a ser combatido, superado, melhorado. 

É uma espécie de si mesmo em retrospectiva, na relação permanente 
entre o “eu” e o coletivo, tal como Elias (1994) entende o processo de 
sociabilidade. Nestes termos, o modo como a criança pequena atribui 
significado às relações que estabelece com outras pessoas e, mais ainda, 
como essa mesma criança cresce e vai envelhecendo, define muito a com-
plexidade do ser relacional construído por cada um. Assim, de alguma 
forma, na linha de raciocínio de Elias (1994), o adulto traz consigo aquela 
criança que, outrora, foi se cozendo a fogo frio no forno próprio das rela-
ções entre indivíduo e sociedade.

Neste texto, pretendo explorar aquele que considero os temas recor-
rentes na vida de Furtado: a crítica do subdesenvolvimento, a luta contra 
as oligarquias nordestinas e a criação da SUDENE (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste) como expectativa de transformação de 
estruturas. Assim, proponho-me a um exercício modesto para pensar 
sobre o que ele chamou, em sua obra autobiográfica, de “Fantasia 
Organizada” e “A Fantasia Desfeita”. De maneira resumida, em concor-
dância com João Cabral de Melo Neto, identifico em Furtado a criança 
que teve uma educação pela pedra: entranhada.

Partindo do ponto de vista de que a história do indivíduo é a história 
de suas relações, o contexto histórico brasileiro do pós-Segunda Guerra 
até o governo de Juscelino Kubistchek (JK) foi responsável por feitos de 
largas proporções no país inteiro (construção de Brasília, industriali-
zação, SUDENE etc.), tendo a participação de grandes nomes políticos, 
intelectuais, movimentos sociais e do povo, em uma efervescência e en-
tusiasmo para elevar o país a outro nível de desenvolvimento. Assim, 
Furtado faz parte de um grande time, de um contexto que tentou cons-
truir algo novo, embora suas contradições tenham contribuído para o 
golpe militar de 1964 (FURTADO, 1997).

Este artigo busca, assim, elucidar a trajetória de Celso Furtado na 
“Operação Nordeste”, na perspectiva de como ele estava articulado ao 
contexto social próprio do período JK, cuja presença de lideranças impor-
tantes favoreceu à realização de tantas conquistas. No caso do Nordeste, 
a tarefa de criar uma política desenvolvimentista, democrática, baseada 
na industrialização, na racionalidade política e no planejamento estra-
tégico, em afronta direta às estruturas políticas da Velha República, só 
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se tornou possível em virtude de um cenário político que, infelizmente, 
ocorre no Brasil em descompassados soluços. 

O acerto de contas do menino de Pombal com aquele lugar de coro-
néis, beatos e cangaceiros, ocorreu como diz a música: “Na memória de 
criança um desejo de menino”4. Na verdade, o próprio Furtado se tornou 
uma espécie de Lampião, contra os coronéis. Porém, sem fuzil e sem car-
tucheira, mas com as armas da argumentação democrática e da inteli-
gência aguda do economista universal.

O que se viu foi um contexto de trajetórias coletivas. Em outras pa-
lavras, Juscelino Kubitschek, Victor Nunes Leal, Celso Furtado e Dom 
Hélder Câmara, para citar só estes, estão para o Nordeste, dos anos 
de 1950, como Zico, Sócrates, Falcão e Cereso estavam para a Seleção 
Brasileira na Copa de 1982. Na mesma correspondência e reciprocidade, 
o presidente Juscelino motivou o país, com o entusiasmo próprio do ta-
lentoso Zico, tabelando em todas as posições, a liderar o time e fazer 
gol. Era ele mesmo e Telê Santana em um só corpo, ao lado do “doutor” 
Sócrates, com seus calcanhares sutis e canhão no chute, tal como Victor 
Nunes Leal, a esclarecer e avançar na luta contra o coronelismo que, até 
então, simbolizava a chave da verticalização política a reproduzir desi-
gualdades. Junto aos dois, Celso Furtado, o Falcão, com elegância e racio-
nalidade brilhantes, jogando esguio, peito pra frente e queixo levantado, 
igual a sanfoneiro bom, que não baixa a cabeça. Para completar o quar-
teto fantástico, o caipira, o volante, o que carregava o piano e que, ao se 
olhar, parecia o menor entre as estrelas, mas que se agigantava em seu 
ofício. Sim, desse jeito era Cereso e também Dom Hélder Câmara, dois 
titãs sertanejos, incansáveis na caminhada. Para engrossar o caldo, como 
se diz no popular, os papéis se invertiam e Zico virava Cereso, que parecia 
com Falcão que incorporava Sócrates, que fazia o gol. Para o expectador, 
de tão sintonizados, eram quatro em um, ou um mesmo nos quatro.

Tendo Juscelino à frente, aquele time parecia imbatível, com o país 
em pleno vapor de expectativas para sair do atraso, em desenvolvimento. 
Com Zico, a Seleção, parecia que, finalmente, seria campeã do mundo 
de novo, ainda mais no momento da redemocratização, da retomada da 
esperança, do fim nebuloso da Ditadura. A questão, lamentável, é que 
no meio do caminho tinha um Paulo Rossi, tinha um Paulo Rossi no 
meio do caminho5. Em resumo, tanto mais pra lá, quanto mais pra cá, o 

4 Referência à música Cavalo do Cão, de Zé Ramalho.
5 Poema de Carlos Drummond de Andrade. 
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sobrenatural de Almeida6 agiu e, o que parecia vitória certa, transformou-
se em fantasia desfeita7.

2. Um país de coronéis
A criação da Guarda Nacional (1831) em substituição às milícias e or-
denanças definiu a patente de Coronel para o comando municipal ou 
regional e deu início ao que ficou conhecido por coronelismo. Tal pa-
tente, reconhecida pela Regência, agregou em torno de si muito prestígio 
político e ampliou, ainda mais, a estrutura hierárquica própria de uma 
sociedade estratificada segundo bases escravagistas. Essa estrutura, cir-
cunscrita no município, consolidou verdadeiros potentados rurais em 
todo o país, cujo desdobramento definiu a nossa estrutura partidária de-
rivada da politicagem local e comandada pelos coronéis. (LEAL, 2012).

Como toda relação de poder, não se tratava de puro mandonismo, 
ou imposição monocrática de um todo poderoso local sobre seus su-
balternos. Mas de interação, adaptação, de hierarquias renovadas por 
favores, acordos e negociações. Em resumo, o coronelismo consiste em 
uma espécie de troca de proveitos entre o poder público (municipal, es-
tadual e federal) e as bases eleitorais comandadas por esses líderes. De 
modo detido, falar em coronelismo é o mesmo que em mundo rural, cuja 
abrangência, até bem pouco tempo, pelo menos até a década de 1970, era 
a majoritária massa eleitoral brasileira.

Por conta do vínculo com a propriedade rural, latifundiária, diga-se 
de passagem, passou-se a denominar de voto de cabresto os eleitores 
controlados pelos coronéis. Eram pessoas residentes em suas terras (mo-
radores), que dependiam do proprietário para tudo, tendo em vista a si-
tuação de miséria em que a maioria se encontrava. O coronel, por assim 
dizer, resumia em sua pessoa todo o complexo institucional (saúde, 
educação, polícia, trabalho), assumindo jurisprudência sobre uma base 
eleitoral no município que, a partir de acordos e conchavos, influenciava 
diretamente para a definição dos cargos municipais (prefeito e verea-
dores), estaduais (governador, senadores e deputados) e, também no 
plano federal (presidente).

Em muitos casos, o fazendeiro era um rico de fachada. A situação de 
miséria em que se encontrava o trabalhador rural fazia com que o dono 

6 Personagem de Nelson Rodrigues.
7 FURTADO, Celso. Fantasia desfeita. In: Obra Autobiográfica de Celso Furtado. Tomo 

II. Edição Rosa Freire d’Aguiar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
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da propriedade, com casa grande, automóvel, gado e influência política 
parecesse, de fato, um homem muito rico. No entanto, a realidade era 
outra. Muitos endividados, com as terras hipotecadas e dependentes 
dos financiamentos dos bancos estatais. Em outras palavras, não era in-
comum identificar nos coronéis uma espécie de aristocrata falido, pois 
tinham terras e negócios, mas sem disponibilidade financeira, buscando 
condescendência fiscal e sempre ávidos por mais empréstimos e favores 
de bancos públicos para suas atividades, tendo no povo de sua jurisdição, 
o capital político para afiançar essas articulações lucrativas. Ricos em 
comparação aos miseráveis.

O trabalhador rural, no contexto histórico descrito por Leal (2012), era 
completamente analfabeto, sem acesso à assistência médica ou quais-
quer meios de informação (quando muito um rádio). De certa forma, a 
única ligação que tinha com o mundo “exterior” se dava através do co-
ronel, que lhe atendia em “socorro”, nas dificuldades. Por isso sempre foi 
indispensável para esses líderes locais controlarem as instituições. Da 
parte do pobre, seu horizonte se restringia a uma luta com o coronel e 
pelo coronel como forma de proteção para suas “obscuras existências” 
(LEAL, 2012, 47).

Não é demais lembrar que a estrutura do coronelismo está baseada na 
concentração fundiária, como forma, inclusive, de garantir seu domínio 
sobre as populações que residem em suas terras. Do ponto de vista da 
exploração econômica, baseava-se na atividade agropecuária extensiva 
e predatória, a intensificar a depreciação do solo, o desmatamento e a 
desertificação, no caso particular do semiárido nordestino. Na verdade, 
o que garantia a reprodução da estrutura dominante não era a atividade 
econômica em si, mas à miséria da população rural que, no “voto de ca-
bresto”, garantia as articulações entre os coronéis e os políticos em escala 
crescente a partir dele. Assim, formava-se um ciclo vicioso, a começar no 
município, baseado na exploração da miséria da maioria, cujo resultado 
era a garantia de privilégios, empréstimos, construção de barragens, es-
tradas e cargos públicos como pagamento aos coronéis pelo seu “tesouro 
eleitoral”.

O coronel possuía um “espírito público”, no sentido de buscar por 
melhorias para seu município e, portanto, ao auxílio das pessoas de sua 
jurisdição municipal. Enfrentar tal ciclo vicioso era de fundamental 
importância para que o país rompesse com as estruturas do atraso e 
do subdesenvolvimento. Com Victor Nunes Leal, pela primeira vez, 
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provavelmente, a questão do desenvolvimento foi tratada como pro-
blema político8. Assim, a construção de um projeto de país teria, ne-
cessariamente, de passar por uma revisão do quadro político vigente. O 
problema não se limitava à falta de conhecimento técnico e de recursos, 
mas, a própria engenharia política impedia mudanças significativas para 
a solução dos graves problemas nacionais e do Nordeste. Celso Furtado 
conhecia de perto tais estruturas anacrônicas e, do mesmo modo, tinha 
consciência do enorme esforço político para enfrentá-las.

3. Celso Furtado – Operação Nordeste
O clima político vivido no Brasil, da década de 1950, era de grande efer-
vescência, um despertar de confiança, principalmente por conta da cons-
trução de Brasília, quando Juscelino inspirava o país para a possibilidade 
de, na nova Capital da República, as nossas instituições políticas serem 
renovadas, com ares revigorados para enfrentar o futuro. Em várias pas-
sagens9 Furtado destaca a personalidade fascinante de JK. Esse espírito 
apaixonado e patriótico do presidente “contaminou” Furtado sobre o 
Nordeste. Foram ambos, em escalas diferentes, Dom Quixotes desbrava-
dores dos sertões. Mesmo contido em sua racionalidade de economista, 
Furtado alçou velas nos ventos alucinantes de Juscelino.

Não era uma década de entusiasmos e facilidades, apenas, havia 
muita resistência e sabotagens. De certo modo, as conquistas do período 
JK foram bastante significativas, mesmo acompanhadas de contradições 
e desequilíbrios macroeconômicos. Na análise de Furtado, serviram, em 
larga medida, como justificativa, para o golpe militar de 1964. A classe 
média, com sua pauta conservadora, mostrou-se bastante descontente 
com o período de esfriamento econômico e de inflação que o seguiu. 
No Nordeste, a seca de 1958 agravou o quadro de calamidade pública, 
ampliando a fome como problema estrutural. Neste âmbito, os campo-
neses10 nordestinos (Paraíba e Pernambuco) se mobilizaram em defesa 

8 Uma importante discussão sobre a questão do desenvolvimento regional como 
problema político pode ser encontrado em outro clássico: CARVALHO, Otamar. 
Desenvolvimento Regional: um problema político. Campina Grande: EDUEPB, 2012.

9 FURTADO, Celso. Operação Nordeste. In: Obra Autobiográfica de Celso Furtado. 
Tomo II. Edição Rosa Freire d’Aguiar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

10 ARAÚJO, Ana Paula Balbino de. A importância das Ligas Camponesas no Currículo 
Escolar na Escola Estadual de Ensino Fundamental Boa Vista (Sapé-PB). Disponível 
em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2465/1/APBA11082017.
pdf > Acesso em: 20/07/2019. 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2465/1/APBA11082017.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2465/1/APBA11082017.pdf
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de direitos mínimos, semelhantes aos que já haviam sido conquistados 
pelos trabalhadores urbanos da indústria. Mais do que nunca, o Nordeste 
se revelou como o grande problema nacional. E a Igreja Católica, lide-
rada por Dom Helder Câmara, aproximou-se dos movimentos sociais, 
consolidando-se, ao contrário do que a Igreja tradicional até então fizera, 
em forte espaço de formação e resistência contra a flagrante perpetuação 
de disfarçadas relações escravagistas.

Furtado cita o Relatório Ramagem11, cuja maior preocupação era a ga-
rantia da ordem social, tendo em vista, na visão militar, a malversação 
dos recursos públicos e a urgente intervenção federal, com a necessária 
nomeação de militares à frente de órgãos estratégicos, incluindo a subs-
tituição de governadores. O que os militares queriam era “fincar pé” no 
Nordeste, criando para si uma base política que, no limite, seria oposição 
ao próprio Juscelino. Seguindo tais orientações, o presidente estaria, li-
teralmente, criando cobras que lhe depositariam fortes cargas de veneno 
em pouco tempo.

Nesse cenário, alguém citou para o presidente o nome de Furtado, que, 
naquele momento, havia assumido uma diretoria no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE), com dedicação ao Nordeste. O 
enorme esforço seria convencer o presidente de que o problema da re-
gião não estaria em ampliar as frentes de emergência, construir mais 
açudes ou ações do tipo. Tais iniciativas, há décadas, eram realizadas, na 
chamada “solução hidráulica”, mas sem resultados concretos. Existiam 
questões estruturais a serem atacadas, tendo em vista que o fenômeno 
da estiagem no semiárido era cíclico e que as elites locais, ao contrário do 
que se pensava, não perdiam com ela, mas se beneficiavam muito, seja 
política, seja economicamente, com o que ficou conhecido como indús-
tria da seca12. Os oligarcas latifundiários e comerciantes, em tempos de 
seca, tinham seus negócios potencializados pela alta dos preços, pelos 
auxílios governamentais e, principalmente, pelo controle da polução 
miserável, que se tornava capital eleitoral para os projetos políticos dos 
coronéis.

Assim, convencido o presidente de seus argumentos, Furtado foi 
integrado ao GTDN (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
do Nordeste), liderado por Aluísio Campos, um político e advogado 

11 Juscelino enviou ao Nordeste o Coronel Ramagem, que deu nome ao Relatório.
12 Expressão criada por Antônio Callado. Para ele, os “industriais da seca” dominavam a 

região e tinha larga força e prestígio no Congresso Nacional.
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paraibano brilhante, mas com pouca ou nenhuma formação especia-
lizada sobre desenvolvimento. Na verdade, o grupo era composto por 
pessoas sem o perfil para pensar a região como um todo. Havia, assim, 
um olhar particularizado sobre problemas setoriais, faltava a visão ma-
croeconômica que conduziria o Nordeste de “região problema” a poten-
cial indutor do desenvolvimento do país. Coube a Furtado o papel de 
pensador e regente da “Fantasia Organizada”, quer dizer, na condução 
dos meios racionais e burocráticos para transformar o entusiasmo de 
Juscelino e de tantos, inclusive do próprio Furtado, em política objetiva 
de transformação social.

Com o GTDN e seus desdobramentos até a SUDENE, Furtado inau-
gura um novo campo de estudo no Brasil: o desenvolvimento regional. 
Significa dizer que, de modo simultâneo, conhecimento acadêmico es-
pecializado (economia), por um lado, mais a capacidade de articulação 
política, por outro, resultaram em algo novo, cujo objetivo seria o pla-
nejamento regional baseado na crítica das estruturas socieconômicas, 
e não na ecologia, na seca. Furtado muda o foco, no sentido de desna-
turalizar o problema. Em poucas palavras, afirma que o problema es-
taria no campo da cultura, não da natureza. Essa antropologização do 
problema trouxe à tona os verdadeiros atores: os coronéis e políticos (de 
vereadores a governadores e senadores) que se beneficiavam da miséria 
de homens e mulheres nordestinos. Quanto mais seca, mais latifúndio, 
miséria, concentração de renda, terra e voto de cabresto. Celso Furtado e 
Victor Nunes tabelam bem na cabeça da área dos coronéis, que passaram 
a sentir calar frios na espinha, tal como ocorrera quando da chegada de 
Lampião ou Antônio Silvino no oitão da casa sede da fazenda. 

Os esforços foram destinados à construção de um documento técnico 
sobre a região subdesenvolvida, diagnosticando a problemática regional 
e que pudesse ser a nova política estratégica para o desenvolvimento do 
Nordeste, no objetivo de integrá-lo economicamente ao Centro Sul do 
país, de economia mais dinâmica. Em resumo, falar em desenvolvimento 
regional, na percepção de Furtado, diz respeitos a: integração nacional, 
planejamento, interior como potencial econômico, combate às estru-
turas arcaicas/subdesenvolvidas (oligarquias) e soberania. Enquanto os 
militares e a classe média queriam intervenção e combate à corrupção13 e 
as oligarquias a preservação das estruturas da Velha República, Furtado 

13 Estamos falando da década de 1950, não de hoje. A semelhança não é mera 
coincidência.
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apresenta um conteúdo novo, que avançou em relação ao demagógico e 
localizado, que se propôs, assim, a pensar o todo regional e a integrá-lo ao 
país, no entendimento de que não haveria desenvolvimento para o Brasil 
se o Nordeste continuasse como zona de miséria. A “Operação Nordeste” 
seria, no fim, a própria redenção do país para outro patamar civilizatório.

O ponto de partida para tamanha realização necessitava da opção por 
um capitalismo produtivo, gerador de emprego, principalmente na in-
dústria e na produção de alimentos, não no especulativo, baseado no 
endividamento e na dependência externa. Assim, indústria e alimentos 
seriam o caminho para criar, tanto no meio rural, quanto no urbano, 
pessoas alimentadas, educadas e com renda suficiente para se livrarem 
das garras dos coronéis. A expansão da fronteira agrícola pra o Maranhão 
se colocou como alternativa viável, pois resolveria a tensão dos conflitos 
por terra.

Com a indústria, haveria a possibilidade de novos investimentos e 
na indução de empresários inovadores, na perspectiva schumpeteriana, 
capazes de criar um ambiente de negócios mais próximo da moderna 
economia capitalista, principalmente na ampliação e fortalecimento do 
mercado interno. Em síntese, desenvolvimento regional dizia respeito, 
no limite, a um projeto de democratização e empoderamento. Aí estava 
o sonho de Furtado para o Nordeste e para o Brasil.

A luta inglória a ser enfrentada ocorreu porque o Estado (Federal) era 
domesticado pelos interesses particulares, sendo o Congresso, o celeiro 
das oligarquias regionais14. A novidade que a nova proposta institucional 
trazia era o distanciamento entre os esquemas arcaicos e tradicionais de 
“enfeudização”, nos termos de Furtado. Portanto, libertar os recursos fe-
derais das garras dos coronéis e da politicagem era o maior problema.

A criação da SUDENE, como Superintendência diretamente ligada à 
presidência da República, seria uma novidade política no modelo fede-
rativo brasileiro, tendo em vista que, na prática, colocou-se entre a fede-
ração e os estados, como poder regional articulado, democraticamente 
organizado, com a participação de governadores, bancos estatais, repre-
sentações da sociedade civil etc. Sua criação teve passo político impor-
tante a partir do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), 
de 25 de abril de 1959 e a fundação em 15 de dezembro de 1959, com a Lei 
3.692. 

A maior oposição ao projeto veio do próprio Nordeste, tendo no 

14 Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidências.



74

senador paraibano Argemiro de Figueiredo, cuja base eleitoral era 
Campina Grande, o seu principal porta-voz. Como representante das 
oligarquias, o citado político organizou uma verdadeira cruzada contra 
a SUDENE, afirmando ser a mesma um projeto comunista. Furtado foi 
buscar apoio político em outros estados, do sul e sudeste, na justificativa 
de que a Superintendência seria o caminho mais racional e viável para o 
Nordeste superar sua contínua dependência em relação ao restante do 
país. Tal argumentação estratégica, mesmo questionável, pois se apoiava 
em uma visão preconceituosa, foi adotada por Furtado para que o apoio 
viesse no Congresso, e deu certo. Assim, com a imensa capacidade po-
lítica, aliada ao entusiasmo e apoio de Juscelino, Furtado consegue em-
placar a SUDENE.

Porém, um outro ator social teve semelhante importância para a di-
nâmica conjuntural vivida no Nordeste naquele momento. Refiro-me à 
Igreja Católica e, em particular, ao seu mais eminente líder, Dom Helder 
Câmara. A participação dos Bispos do Nordeste no cenário político bra-
sileiro é uma história que merece dedicada atenção. De certo modo, a 
própria preocupação de Juscelino com o Nordeste seria, em larga me-
dida, provocada pela mobilização social que a Igreja fez na região. Os 
encontros dos Bispos15 em Campina Grande (1956) e em Natal (1959) sina-
lizaram para o presidente a criação de um suporte político com a Igreja, 
fundamental para um governo com graves dificuldades em relação à opi-
nião pública e, especialmente, com os setores mais tradicionais da polí-
tica brasileira (elites, militares e classe média).

4. O papel político da Igreja Católica: entre messiânicos e 
orgânicos
O coronelismo municipal estava estruturado em todo o país, muito em 
função da realidade rural que o caracterizava de norte a sul (LEAL, 2012). 
No Nordeste, pode-se dizer que assumia contornos mais requintados 
por causa do fenômeno da seca que posicionava a região como problema 
recorrente, a demandar da União socorros financeiros aos sempre “fa-
mintos” (políticos e flagelados). Historicamente, a Igreja Católica que, 
segundo o IBGE, até o final da década de 1960 tinha um rebanho de mais 
de 90% da população, realizou ações muito pautadas no princípio da 

15 Referência ao livro Sob os signos da Esperança e da responsabilidade social: anais do 
I e II Encontros dos Bispos do Nordeste (Campina Grande, 1956 | Natal, 1959), publi-
cado pela EDUEPB. 
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caridade, sem, contudo, problematizar as estruturas políticas, estando, 
por vezes, integrando-as. À exceção de casos pontuais ou iniciativas no 
plano individual, a relação entre Igreja e Sociedade esteve comprometida 
com a manutenção dos status quo.

Em outra ocasião16, analisei essa conjuntura, destacando a impor-
tância da Igreja Católica como ator social no Nordeste, mais ainda, como 
a mesma esteve presente no processo de formação da região e do país. 
Do ponto de vista sociológico, quer dizer, à busca de objetividade clas-
sificatória, identifiquei que, na década de 1950, houve uma inflexão im-
pactante entre Igreja e Sociedade. Até então, o comum era a presença de 
líderes messiânicos, com destaque para o sertão: Antônio Conselheiro, 
Padre Cícero, beatos, beatas, rezadeiras, curandeiros. O campo do sa-
grado estava “delimitado” ao que pode ser chamado de “catolicismo 
popular”, muito definido sincreticamente, pelas tradições religiosas afri-
canas e, principalmente, indígenas, no interior. No entanto, a partir de 
Dom Helder Câmara, constata-se uma mudança no fazer Igreja.

Os líderes religiosos anteriormente citados, Antônio Conselheiro e 
Padre Cícero, assim como Dom Hélder e, também, Padre Ibiapina ti-
nham algo em comum: eram todos cearenses. Na verdade, ao estudar a 
história do último, Padre Ibiapina, algumas  de suas realizações saltam à 
vista. Foi um jurista e político influente em Recife, que abandonou a vida 
na capital pernambucana e desbravou o interior nordestino no lombo de 
jumento, promovendo as suas missões. Em cada localidade aonde che-
gava, simultânea às preces e orações que atraíam milhares de pessoas, 
construiu açudes e várias Casas de Caridade, que abrigavam órfãos, en-
sinavam a ler e a escrever, e promoviam formas de profissionalização, 
principalmente para as mulheres.

O padre Ibiapina, a partir de 1860, inaugurou novas possibilidades 
de convivência e de sociabilidade no campo religioso. Não era só a edi-
ficação comunitária de prédios, mas uma missão pastoral de transfor-
mação, em um lugar onde inexistia qualquer tipo de atuação estatal para 
serviços de educação e saúde, por exemplo.

A opção pelos pobres que seria amplamente discutida no Concílio 
Vaticano II, na década de 1960, quer dizer, cem anos depois, Ibiapina 
havia iniciado isto a partir de sua terra natal, sertão cearense, até o 

16 BARBOSA, José Luciano Albino. Das provocações cearenses ao pós-secular: reflexões 
sobre Igreja e Sociedade no Nordeste Brasileiro. Disponível em: <www.unicap.br/ojs/
index.php/fronteiras/article/download/1185/1068> Acesso em: 01/06/2019.

http://www.unicap.br/ojs/index.php/fronteiras/article/download/1185/1068
http://www.unicap.br/ojs/index.php/fronteiras/article/download/1185/1068
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agreste paraibano. Assim, influenciou decisivamente na formação dos 
conterrâneos que vieram depois dele: Antônio Conselheiro, Padre Cícero 
e também Dom Hélder, todos, uma espécie de discípulos pastorais de 
Ibiapina.

A história de Canudos só pode ser melhor entendida com a devida 
compreensão dessa postura missionária e de mobilização popular para 
o combate dos problemas sociais. O massacre, o genocídio de Canudos, 
representou a força das elites sobre o Brasil profundo, sobre o pobre que 
se organizou contra a fome e a exploração17. Com o mesmo ímpeto para 
a organização social Padre Cícero construiu um verdadeiro Forte (eco-
nômico e religioso) onde antes era apenas modesto vilarejo. O excelente 
livro de Lira Neto18 sobre o “Padim Ciço do Juazeiro” esclarece o quanto a 
Igreja Católica, no que tinha de concordância e conflitos internos, mo-
bilizou forças e atuou como protagonista social. Diferente de Antônio 
Conselheiro, Padre Cícero era líder religioso, coronel/político (deputado, 
vice-governador, prefeito), dono de terras, gado, engenho, força militar, 
respeitado por cangaceiros (Lampião) e tudo o mais de espetacular que 
um senhor feudal poderia ter sobre si. Ambos, marcadamente detentores 
de posturas messiânicas (Conselheiro: “o sertão vai virar mar”; crítica à 
modernidade/República; Pe. Cícero: “parte da Santíssima Trindade”, mi-
lagre do sangue na boca da beata), arrebanharam milhares de fiéis nos 
sertões nordestinos e promoveram verdadeiros levantes revolucionários, 
seja ao enfrentamento conflituoso, seja à coesão social.

Dom Hélder, por outro lado, liderou uma Igreja do messias (Jesus 
Cristo), mas em outra perspectiva política e espiritual. Lutar contra a 
miséria era o verdadeiro papel do cristão e caberia à Igreja a opção pelos 
pobres. Fé e política caminhando juntas para a promoção da justiça so-
cial. O termo “orgânico”, aqui utilizado, aproxima-se mais do conceito 
de solidariedade de Durkheim, do que do gramsciano. Assim, refere-se 
à capacidade de criar bases solidárias e políticas que promovam a ordem 
social através de instituições interdependentes, gerando coesão social. 
Não é, nestes termos, a Igreja, revolucionária, mas preocupada com a 
mudança social através de mecanismos democráticos e coordenados 
por um ordenamento jurídico e político comprometido com a redução 

17 CUNHA, Euclides da. Os Sertões: campanha de Canudos. 4a Edição. São Paulo: 
Editora Martin Claret Ltda, 2002.

18 NETO, Lira. Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009.



77

das desigualdades sociais. De messiânica, passa a ser “orgânica19”. A mu-
dança foi radical ao e aproximar e unir forças às ideias de Furtado sobre 
o Nordeste. Em outras palavras, Dom Hélder pode ser visto como um 
Celso Furtado de batina, até porque o que se construiu como teologia da 
libertação era a versão religiosa da crítica ao subdesenvolvimento, tão 
teorizada e discutida por Furtado.

5. Furtado: da catarse sociológica ao teórico do 
subdesenvolvimento
A vida intelectual de Furtado foi marcada por profunda coerência, tanto 
em relação às ideias, quanto aos valores. Seja no BNDE (anos de 1950), 
seja no Ministério da Cultura do Governo Sarney (anos de 1980), pode-
se identificar nas obras e nas ações uma postura cívica e intelectual sem 
máculas ou desvios. Nessa trajetória, a definição de fases é importante 
ao entendimento de uma vida fértil intelectualmente e ativa no campo 
político.

Assim, do ponto de vista didático, alguns momentos importantes 
da vida de Furtado merecem destaque. Inicialmente, o que chamo de 
catarse sociológica, período da infância em Pombal e em João Pessoa, 
quando viveu a realidade dura do sertão na plenitude de suas contra-
dições, a educação pela pedra. Em seguida, os anos de formação, pri-
meiro no Rio de Janeiro, depois, com a participação na II Guerra Mundial 
e os estudos econômicos em Paris, cujo desdobramento foi o clássico: 
“Formação Econômica do Brasil”. Depois, com a volta para o Brasil, após 
a passagem pelo Chile (CEPAL – Comissão Econômica para a América 
Latina. Órgão das Nações Unidas) tem início outro momento, o do 
pensador e político, quando atuou em vários setores da burocracia na-
cional, com destaque para a SUDENE e o Ministério do Planejamento 
no Governo de João Goulart. No exílio, a partir de 1964, no Chile, nos 
Estados Unidos e em Paris, tem-se início ao período de aprofundamento 
dos estudos sobre o subdesenvolvimento, especialmente como professor 

19 Orgânico, aqui, possui o sentido atribuído por Durkheim, nem tanto por Gramsci. 
Significa solidariedade no contexto moderno de ampliação das relações de trabalho 
na indústria e no contexto urbano, assim como o aumento do fenômeno do indivi-
dualismo. A Igreja de Dom Hélder não era revolucionária em termos socialistas, mas 
baseada em valores democráticos, na distribuição de renda, nos direitos (humanos, 
trabalhistas, em especial), que exigiam reformas estruturais como a agrária. Dom 
Hélder e seus colegas religiosos estavam preocupados em combater as injustiças so-
ciais, a fome e a miséria que viam em suas Dioceses.
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da Sorbonne e nos textos que passou a escrever e ganhar notoriedade 
internacional. Finalmente, com a redemocratização, assume, no governo 
Sarney, a pasta de Ministro da Cultura, quando realiza um trabalho de 
peso no tocante aos incentivos e estudos de uma economia da cultura, 
percebendo-a como a maior riqueza do Brasil e inesgotável potencial 
econômico. Esta fase, mais antropológica, também coincide com sua 
efetiva participação nos debates na Constituinte, que resultou na Carta 
Magna de 1988, cujo seu empenho esteve dedicado, com maior afinco, 
à preocupação da redução das desigualdades regionais como princípio 
constitucional. A partir dos anos de 1990, fase da maturidade, incorpora 
nas suas preocupações a questão ambiental.

Cada fase destacada possui complexidade para várias pesquisas de 
teses de doutorado. No entanto, o que procuro evidenciar, neste mo-
mento, são dois pontos que considero fundantes do próprio Furtado: a 
educação pela pedra e a construção, no Brasil, de uma área de pensa-
mento denominada de Desenvolvimento Regional. A primeira fase já 
teve sua cobertura. O que pretendo explorar um pouco é esse segundo 
enfoque.

Com a Operação Nordeste, o GTDN, a SUDENE e o Ministério do 
Planejamento algo novo surge. Não se trata do economista ou o trabalho 
de mais um tecnocrata. Furtado assume três ações ao mesmo tempo, o 
que lhe define a interdisciplinaridade como marco importante. Ele foi, 
no pensador e político, regional: teórico (não só economista, mas leitor 
do país, com análises conjunturais atualizadas e sistemáticas pelo rigor 
científico); político (homem de ação, com capacidade de articular se-
tores da política, da sociedade civil, da Igreja e do setor econômico) e, 
por fim, identificado culturalmente com a região (o Nordeste não era 
e nunca foi um objeto de análise ou laboratório para aplicação de pro-
gramas ou modelos a serem avaliadas as efetividades com dados estatís-
ticos frios; o Nordeste foi e continuou sendo por toda a vida, seu lugar de 
origem, presente nas ideias, nos valores, no sotaque que nunca perdeu). 
Assim, talvez sem muito saber disso, criou uma área ou abordagem de 
conhecimento, o desenvolvimento regional. A partir de Furtado, quem 
se propõe a enveredar por essa área não pode ser o intelectual de gabi-
nete ou o ativista panfletário, mas uma espécie de pensador e homem de 
ação, apaixonado pela região de origem, entendendo-a no plano mais 
amplo de sua relação com o país. O desenvolvimento regional não se 
limita a questões ou projetos particulares; ele diz respeito a integração, a 



79

redes e articulações que só fazem sentido no plano de conjunturas esca-
lares amplas, em sintonia com os princípios da soberania e da integração 
nacional.

Assim, o Desenvolvimento Regional é comunitário quanto a origem 
e identidade, e nacional quanto à integração; seu limite é antropológico, 
circunscrito pela relação de aproximação e diferenciação com outras 
regiões. Furtado fez isto ao problematizar o Nordeste, construindo as 
bases para se pensar o país como um todo. Em resumo, só faz sentido no 
plano macro, articulado com outras regiões que compõem e integram 
o país, apreendido e vivido para quem teve uma educação pela pedra, 
entranhada.

6. Conclusão

Para o prazer e para ser feliz, é que é preciso a gente saber 
tudo, formar a alma, na consciência; para penar, não se 
carece: bicho tem dor, e sofre sem saber mais porque.” 
(GUIMARÃES ROSA, 2006: 313).

Todo o esforço empreendido a partir do governo JK e que continuou 
no Ministério do Planejamento de João Goulart esteve focado na ten-
tativa de colocar o Brasil na rota do capitalismo moderno, tal como 
estava sendo implantado e consolidado na Europa Ocidental no pós-Se-
gunda Guerra. Em resumo, tinha na orientação keynesiana a expansão 
da produção industrial em massa e da ampliação da classe trabalhadora 
formal que demandaria por um consumo ampliado e o consequente 
fortalecimento do mercado interno pela renda promovida pela indus-
trialização. Além disso, no campo,  ao contrário de teimar nas monocul-
turas latifundiárias, extensivas e predatórias, o país deveria  estimular 
a produção de alimentos e a modernização das tecnologias ao racional 
uso das reservas naturais. Assim, o que antecedeu ao golpe de 1964 foi, 
por parte de Furtado, a elaboração de uma teoria/ação de um modelo de 
desenvolvimento.

O que ocorreu com o Brasil a partir dos militares veio a se confirmar 
como uma modernização conservadora, por seguir a cartilha americana 
para a América Latina, naquilo que consiste na dependência, industriali-
zação periférica e exportador de matérias-primas (agora, commodities). 
Furtado, no exílio, com o “Mito do desenvolvimento econômico”, amplia 
ainda mais seu campo de análise e radicaliza a crítica teórica sobre um 
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modelo de desenvolvimento que possui sofisticadas capacidades de en-
riquecimento, ao passo que concentra renda, intensifica a exclusão so-
cial e degrada o meio ambiente. O Brasil seria isto, potência econômica 
habitada por milhões de miseráveis, tendo suas elites preocupadas em 
reproduzir o consumo dos países centrais, ao passo que a maioria da po-
pulação continua privada do mínimo para a sobrevivência e com seus 
biomas ameaçados (amazônia, pantanal, caatinga, cerrado, mata atlân-
tica, pampa). Nosso problema seria este: a acumulação desigual que in-
tensifica as contradições e amplia as desigualdades regionais, uma vez 
que a geração da riqueza se concentrou, em maior escala, em São Paulo.

A “Operação Nordeste”, naquilo que furtado chamou de “Fantasia 
Organizada”, deve ser vista como uma tentativa de interiorizar o desen-
volvimento para além dos centros urbanos tradicionais. Com a cons-
trução de Brasília e a SUDENE, Juscelino Kubitschek avançou para os 
sertões, na esperança de, neles, redescobrir o Brasil. Tal entusiasmo 
trouxe para perto de sua causa grandes nomes, que, aqui, eu destaquei 
Celso Furtado, Dom Hélder Câmara e Victor Nunes Leal, mas que po-
deria citar outras dezenas. A questão central a ser explorada diz respeito 
ao fato de que o Brasil não sabe conviver muito com a combinação entre 
democracia, desenvolvimento e interiorização/integração. Nossa his-
tória parece estar mais próxima das expedições e bandeiras antropofá-
gicas a dominar e subjugar as tribos do interior.

As tentativas de interiorizar o desenvolvimento por vias democráticas 
foram seguidas de Golpes. Foi assim com Getúlio. Como ditador moder-
nizou e desenvolveu, mas, como eleito democraticamente, não consegui 
se manter a acabou se matando. Com Juscelino, aos troncos e barrancos 
terminou o mandato. João Goulart, por outro lado, não terminou o man-
dato como se sabe (golpe de 1964) e a experiência dos governos do PT 
está aí para demonstrar que o império sempre contra-ataca para a recom-
posição da hegemonia. 

Vivemos hoje exatamente isto, no melhor estilo de “Guerra nas 
Estrelas”, o contra-ataque do império a reposicionar o país que, de certo 
modo, fugiu do seu controle a partir da Constituição de 1988. O que vi-
vemos não é uma luta contra o PT, mas contra a Constituição, que teve, 
a partir dos movimentos populares pós-ditadura, a efervescência social 
para formalizar no país as bases de uma social-democracia e a redução 
de desigualdades.

Portanto, não se trata de luta entre esquerda e direita, entre capitalismo 
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e socialismo. Mas entre o Brasil do coronelismo que se renova (Bíblia, 
bala e boi etc.) e outro, profundo, popular, periférico, diverso, que teima 
hoje, como sempre, em não aceitar a condição de vira-lata.

A sensação que tenho é a de que estamos naquele momento dos anos 
de 1970, de nebulosas expectativas. Celso Furtado e seus contemporâ-
neos não são apenas atuais, mas necessários para hoje. São proféticos, 
utópicos, no sentido de portarem a esperança no lugar da desesperança 
e da desilusão, que é a dança da solidão, como nos diz Paulinho da Viola. 

Para lembrar Frei Beto, “deixemos a desesperança para dias melhores”. 
O momento agora é o de avaliação, proposição, de ver, julgar e agir, na es-
perança renovada de jogarmos de novo um bolão, como aquele de Zico, 
Sócrates, Falcão e Cereso.

No caso de Furtado, inspirar-se nele naquilo que lhe era farto, o amor 
incondicional pelo Nordeste, pelo Brasil, próprio de quem teve uma edu-
cação pela pedra.

… Outra educação pela pedra: no Sertão (de dentro para 
fora, e pré-didática). No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
E se lecionasse, não ensinaria nada; Lá não se aprende a 
pedra: lá a pedra, Uma pedra de nascença, entranha a alma. 
(MELO NETO, 1996: 09) 
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Capítulo IV 

Método e paixão em Celso Furtado1

Luiz Carlos Bresser-Pereira2

O método que Celso Furtado utiliza é essencialmente 
histórico; sua paixão, uma paixão medida pelo Brasil. Na 
segunda metade do século XX, nenhum intelectual con-
tribuiu mais do que ele para a compreensão do Brasil. Ele 
estava comprometido com o seu desenvolvimento, frus-
trado com a incapacidade de alcançá-lo, e sempre agudo 
na análise dos desafios econômicos e políticos que o país 
enfrentou sucessivamente. Eu escrevi este artigo antes que 
ele morresse e o publiquei no livro que organizei com José 
Márcio Rego (2001) A Grande Esperança em Celso Furtado 
(São Paulo: Editora 34: 19-43). Furtado me disse duas vezes 
que era o melhor artigo que fora escrito sobre sua obra, e o 
livro, a maior homenagem que recebera. 

Se houve um intelectual que, na segunda metade do Século 
XX, contribuiu mais decisivamente para que compreendêssemos o 

Brasil, não teria dúvida afirmar que esse intelectual foi Celso Furtado. 
Ele não ofereceu apenas explicações econômicas para nosso desenvolvi-
mento e nosso subdesenvolvimento. Mais do que isto, ele situou o Brasil 
no contexto do mundo, analisou sua sociedade e sua política, ofereceu 
soluções para os grandes problemas enfrentados. Para realizar essa tarefa 
tão ambiciosa quanto frustrante – porque, afinal, o Brasil ficou aquém de 

1 Publicado, originalmente, em Bresser-Pereira, Luiz Carlos; e Rego, José Márcio 
(orgs). A Grande Esperança em Celso Furtado. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 19-43. A 
reprodução nesta Coletânea foi autorizada pelo autor. 

2 Professor Emérito da Fundação Getúlio Vargas, foi Ministro da Fazenda (1987), 
Ministro da Administração e Reforma do Estado (1995-98) e Ministro da Ciência e 
da Tecnologia (1999). Autor de vários livros e artigos científicos, suas pesquisas con-
centram-se, atualmente, no novo desenvolvimentismo, sua macroeconomia e sua 
economia política.
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suas grandes esperanças – Celso usou do método e da paixão. No método 
ele foi rigoroso, mas isto não o impediu de encarar com paixão seu objeto 
de estudo, que foi sempre também um projeto republicano de vida: o 
desenvolvimento do Brasil.

Um dos livros de Carlos Drumond de Andrade chama-se A Paixão 
Medida. Este oxímoro, que o grande poeta usou com tanta propriedade, é 
útil para entendermos Celso Furtado. A paixão é forte, tornando sua obra 
e sua vida prenhe de energia e de vontade de transformação econômica e 
política, mas é uma paixão medida, que pesa custos e trade-offs – como 
é próprio dos bons economistas –, e não esquece as restrições políticas.

Celso Furtado é um economista da teoria do desenvolvimento e da 
análise da econômica brasileira. Nestas duas especialidades ele pensou 
sempre de forma independente, e usou principalmente o método his-
tórico ao invés do lógico-dedutivo. Sua capacidade de inferência e de 
dedução é poderosa, mas ele parte sempre da observação da realidade, 
evita partir de pressupostos gerais sobre o comportamento humano – e 
procura, a partir dessa realidade e do seu movimento histórico, inferir a 
teoria. 

Neste trabalho não vou fazer uma avaliação geral da obra de Celso 
Furtado. Vou apenas concentrar-me em três aspectos dessa obra. Um 
bastante reconhecido – o da sua independência de pensamento –, outro 
pouco estudado – o do método –, e outro que está de alguma maneira 
presente em todas as análises da sua obra – o da paixão – mas que sempre 
aparece de forma medida, através de expressões como amor pelo Brasil, 
integridade pessoal a intelectual. Furtado é tudo isso, mas é mais do que 
isto. Sua luta pelo desenvolvimento para o Brasil e pela superação do 
atraso da sua terra natal – o Nordeste – foram realizadas com uma inten-
sidade e uma determinação que só a paixão explica.

Independência teórica
Celso Furtado é um economista do desenvolvimento. Fez parte do 
grupo dos ‘pioneiros’ da teoria moderna do desenvolvimento, ao lado 
de Rosenstein-Rondan, Prebisch, Singer, Lewis, Nurkse, Myrdall, e 
Hirschman3. Suas contribuições teóricas concentraram-se no entendi-
mento do processo de desenvolvimento e de subdesenvolvimento econô-
mico. E, para isto, veremos que usou, antes de mais nada, o método que 

3 A identificação dos ‘pioneiros do desenvolvimento’ foi feita por Gerald Meyer e 
Dudley Sears em dois livros (1984, 1987).
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é mais adequado ao estudo do desenvolvimento: o histórico-indutivo. 
Mas, antes de examinar o método que emprega, é importante assinalar a 
independência teórica que marca sua trajetória intelectual. 

A teoria econômica que utiliza ele a aprendeu com os clássicos, entre 
os quais Ricardo e Marx têm um papel de destaque, juntamente com 
Keynes. Pouco deve aos neoclássicos. Não se entenda, entretanto, que 
Furtado seja um marxista, ou um keynesiano. Ele aprendeu com os clás-
sicos e com Keynes, mas seu pensamento é independente, e ele sempre 
fez questão absoluta dessa independência. Está identificado com o es-
truturalismo latino-americano, na medida em que ele foi um dos seus 
fundadores4. Mas é preciso ter claro que o estruturalismo não é nem pre-
tendeu ser uma teoria econômica abrangente. Foi uma doutrina econô-
mica influente na América Latina nos anos 50 e 60 porque oferecia uma 
interpretação para o subdesenvolvimento dos países que, em meados do 
Século XX, faziam a transição de formas pré-capitalistas ou mercantis 
para o capitalismo industrial, e apresentava a seus dirigentes uma estra-
tégia coerente de desenvolvimento.

A independência teórica do pensamento de Furtado permite que ele 
use as teorias que julgar relevantes para resolver os problemas de inter-
pretação dos fatos econômico que tenha pela frente. O marxismo é para 
ele importante na medida em que oferece uma visão poderosa da his-
tória e do capitalismo, mas a contribuição de Marx à teoria econômica é 
menor. Ao descrever seu aprendizado do marxismo, na França, no final 
dos anos 1940, ele nos diz: 

A formidável vista que descortina Marx sobre a gênese da 
história moderna não deixa indiferente nenhuma mente 
curiosa. Já a contribuição no campo da economia parecia 
de menos peso, para quem estava familiarizado com o pen-
samento de Ricardo e conhecia a economia moderna5. 

Por outro lado, ele não acredita em uma teoria econômica pura, nem 
a de corte neoclássico, nem marxista. Furtado jamais se interessou por 
esse aspecto da teoria econômica. As teorias econômicas existem para ele 
para resolver problemas reais. A seu ver a economia é “um instrumento 

4 O trabalho de Joseph Love, incluído neste livro, argumenta de forma incisiva sobre o 
papel de co-fundador do estruturalismo latino-americano desempenhado por Celso 
Furtado, embora este não deixe nunca de prestar suas homenagens a Raul Prebisch.

5 Furtado (1985: 31).
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para penetrar no social e no político e avançar na compreensão da his-
tória, particularmente quando esta ainda se exibia como presente aos 
nossos olhos.6”

Mas como se dispõe Furtado a entender o mundo que o cerca? Não é 
aplicando sem crítica um sistema qualquer de pensamento econômico. 
Nada é mais avesso a Furtado do que o pensamento estereotipado dos 
ortodoxos, seja qual for a ortodoxia que adotem. Ele quer ver o mundo 
com seus próprios olhos. Usar os instrumentos de análise econômica 
sem perder sua própria liberdade de pensar e de criar, que é seu bem 
maior. Conforme observa Francisco Iglésias, “é absurdo apontá-lo como 
neoclássico, marxista, keynesiano, rótulos que freqüentemente lhe dão. 
Ele tira de cada autor ou corrente o que é, a seu ver, correto ou adap-
tável à realidade brasileira ou latino-americana. Adota os modelos que 
lhe parecem corretos, sem tentar aplicá-los mecanicamente a casos di-
versos, sem ortodoxia”7. Com isto Furtado não está pretendendo recon-
ciliar essas teorias, nem sendo indefinido, como pretendem aqueles que 
querem uma visão única e integrada da teoria econômica: está apenas 
nos dizendo que, dependendo do problema enfrentado, uma ou outra 
escola de pensamento pode ser mais útil. No caso de Keynes, Furtado é, 
como observa Bielschowsky, um ‘keynesiano atípico’ porque caracteriza 
o subdesenvolvimento de forma clássica como um problema de insufi-
ciência de poupança8. A insuficiência de demanda aplicar-se-ia princi-
palmente aos países desenvolvidos. Não obstante, ao expor o processo 
do desenvolvimento, Furtado, ao invés de adotar a postura que era típica 
entre os pioneiros do desenvolvimento de imaginar que a concentração 
de renda era condição para o início do desenvolvimento, dá ao cresci-
mento dos salários um papel fundamental ao garantir o aumento da de-
manda agregada e o próprio lucro dos capitalistas. Nesse ponto ele já está 
sendo plenamente keynesiano.

Sua preocupação com a independência do seu pensamento aparece 
com clareza quando decidiu deixar o Rio de Janeiro e ir trabalhar em 
Santiago, na CEPAL, que acabara de ser criada. A CEPAL, naquele mo-
mento, era ainda um projeto vazio. Furtado não conhecia Prebisch, que 

6 Furtado (1985: 15 e 51)
7 Iglésias (1971: 176). Considerar Furtado também neoclássico pode parecer surpreen-

dente, porém é o lemos, por exemplo, em Mantega (1984: 90): “Antes de mais nada 
revela-se uma certa imprecisão e mesmo boa dose de indecisão desse pensador, que 
oscila entre os fundamentos clássicos e neoclássicos, a meu ver irreconciliáveis”.

8 Bielschowsky (1980: 60).
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ainda não formulara sua visão do desenvolvimento da América Latina. 
Não obstante ele decide partir, para “escapar ao cerco, ganhar um hori-
zonte aberto, ainda que para vagar em busca de uma Atlântida perdida”9. 
Faz essa afirmação em A Fantasia Organizada (1985), e em seguida mani-
festa seu acordo com Sartre e sua filosofia da responsabilidade, segundo 
a qual se fundássemos nossas verdadeiras escolhas apenas na razão, não 
haveria escolhas, tudo estaria predeterminado.

Com a decisão de ir para Santiago, Furtado dizia para si mesmo que 
sua própria vida não estava predeterminada. E assim, era coerente com 
sua visão mais geral da sociedade e da economia. Como nunca acreditou 
que uma única teoria econômica fosse capaz de tudo explicar, também 
sempre rejeitou todo tipo de determinismo: seja o determinismo mar-
xista, apoiado nas ‘leis da história’, seja o neoclássico, baseado no prin-
cípio da racionalidade, que, ao postular a maximização dos interesses 
não dá espaço para decisões, para escolhas10. Pelo contrário, se no debate 
entre determinismo e do voluntarismo Furtado cometeu algum pecado, 
este foi o do voluntarismo, expresso na crença na capacidade da razão 
humana de impor sua vontade sobre a economia e a sociedade através 
do planejamento. E, mais amplamente, no papel central que sempre 
deu às decisões quando se trata de pensar no sistema macroeconômico. 
O mercado tem um papel fundamental, mas não menos importantes 
são as decisões tomadas. Esta sua visão está bem clara em Criatividade e 
Dependência na Civilização Industrial (1978):

É a partir da identificação dos centros de onde emanam 
essas decisões destinadas a compatibilizar as iniciativas 
da multiplicidade de agentes, que exercem poder em graus 
distintos, que se define o perfil de um sistema econômico11.

Essa recusa do determinismo, inclusive o determinismo de mercado, 
está relacionada com o individualismo e o idealismo do grande intelec-
tual que decide intervir na realidade. Ele partia da convicção de que fazia 
parte de uma elite intelectual, de uma Intelligentsia, que seria capaz 
de reformar o mundo. Nesse campo, seu mestre foi Karl Mannheim. 

9 Furtado (1985: 50).
10 O caráter determinista do pensamento neoclássico só foi abalado quando os livros-

texto de microeconomia incluíram a teoria dos jogos – ou seja, a teoria da decisão. 
Mas nesse momento seus autores estavam saudavelmente tornando relativo o postu-
lado maximizador da teoria neoclássica.

11 Furtado (1978: 18).
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Conforme ele nos diz:

Seguindo a Mannheim, eu tinha uma certa idéia do papel 
social da Intelligentsia, particularmente nas épocas de 
crise. Sentia-me acima dos condicionantes criados por 
minha inserção social e estava convencido de que o de-
safio consistia em instilar um propósito social no uso dessa 
liberdade.

Gerard Lebrun, analisando A Fantasia Organizada¸ assinala o volun-
tarismo idealista de Furtado, expresso na sua crença inabalável no plane-
jamento – um planejamento que anularia ao máximo a imprevisibilidade 
das decisões. Ora, observa o filósofo, “a idéia que tem do poder (numa 
democracia, está suposto) parece ser tão abstrata, tão bem ajustada, a 
priori, ao seu ideal de um planejamento neutro, que mal lhe vem ao es-
pírito, aparentemente, que o planejador possa se transformar em um 
tecnocrata”12.

Na verdade, o notável economista é um cientista, mas é também um 
burocrata na melhor acepção do termo, um homem de Estado, um for-
mulador de políticas públicas que só deixou de estar inserido no apa-
relho do Estado quando a ditadura militar cassou seus direitos políticos. 
Celso Furtado começou sua vida profissional no DASP, como um técnico 
em administração pública. Superou esse estágio, tornou-se economista e 
professor universitário, mas jamais deixou de acreditar na força raciona-
lizadora da burocracia, inclusive da média burocracia. Muitas vezes ele 
afirmou que o único grupo social que tinha condições de ser um inter-
locutor com as potências internacionais era a burocracia estatal. E para 
ele o fortalecimento da burocracia é fundamental nos regimes democrá-
ticos para a continuidade das políticas públicas e para a própria eficácia 
e legitimidade do poder do Estado. Conforme ele nos diz em A Fantasia 
Desfeita,

O processo de burocratização não significa apenas o cresci-
mento do aparelho estatal, significa também importantes 
mudanças nos processos políticos. Aumentando a eficácia 
do poder, a burocratização o consolida a níveis mais baixos 
de legitimidade13.

Ao pensar assim, Furtado é fiel ao que aprendera com pensadores 

12 Lebrun (1985, Jornal da Tarde).
13 Furtado (1989: 185).
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tão diferentes como Mannheim, Sartre, e seu professor Cornu14. Nas de-
mocracias capitalistas os intelectuais podem liberar-se das ideologias e 
usar da sua liberdade para intervir de forma republicana no mundo. Ele 
sabe que essa liberdade é sempre relativa, que nós podemos construir 
as nossas próprias vidas, mas não podemos ter nenhuma ilusão quanto 
aos condicionamentos sociais e políticos a que estamos sujeitos. Para 
grandes intelectuais como Furtado, a dialética entre a liberdade e o com-
portamento socialmente condicionado pode ser mais consciente e, se 
for acompanhada da virtude da coragem, como foi seu caso, será mais 
favorável à liberdade, mas apenas mais favorável: ninguém escapa da sua 
circunstância.

A coragem intelectual expressa-se principalmente nos momentos em 
que é preciso divergir do ambiente e do grupo. Em 1962, em pleno mo-
mento de radicalização política no país, Celso Furtado publica A Pré-
Revolução Brasileira. Depois de elogiar o caráter humanista da obra de 
Marx, Furtado não tem dúvida em declarar que:

Baseando-se o marxismo-leninismo na substituição de 
uma ditadura de classe por outra, constituiria um regresso, 
do ponto de visto político, aplicá-lo à sociedades que hajam 
alcançado formas de convivência social mais complexas, 
isto é, nas modernas sociedades abertas15. 

Da mesma forma, no Plano Trienal (1963) não teve dúvida em propor 
o ajuste fiscal e uma severa política monetária, embora sabendo que seria 
chamado de ‘monetarista’ pelos grupos que apoiavam o governo Goulart.

O uso da liberdade ganha pleno sentido em Furtado porque é mar-
cado pelo dom da criatividade. A contribuição de Furtado à teoria eco-
nômica e à análise da economia brasileira e latino-americana pode ser 
explicada em termos de método, mas é, antes de mais nada, fruto de uma 
enorme capacidade pessoal de pensar e criar. Furtado sabe disto, e certa-
mente não é por acaso que a epígrafe de um de seus livros é uma frase de 
Popper reconhecendo que a “descoberta científica é impossível se não se 
tem fé em ideias puramente especulativas e muitas vezes destituídas de 
toda precisão16”. 

A criatividade será uma das bases da sua independência intelectual em 

14 Citado por Furtado (1985: 31).
15 Furtado (1972: 27).
16 Epígrafe de Prefácio a Nova Economia Política (1976). 
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relação às ortodoxias. Lebrun, escrevendo sobre A Fantasia Organizada 
observa: “É o odor de heterodoxia que torna esse livro ainda mais fasci-
nante e faz de Celso Furtado um grande escritor, assim como um pen-
sador”. Conforme observa Bourdieu, se existe na teoria econômica, uma 
doxa, “um conjunto de pressupostos que os antagonistas consideram 
evidente17”, existe também uma ortodoxia e uma heterodoxia. O hete-
rodoxo não nega os pressupostos mais gerais da sua ciência, mas recusa 
subordinar seu pensamento ao dominante. A direita e os economistas 
convencionais insistem em dar à heterodoxia uma conotação negativa, 
identificando-a com populismo econômico, mas, na verdade, inovar 
em teoria e em análise econômica envolve quase sempre alguma he-
terodoxia. Ser heterodoxo é desenvolver teorias novas, muitas vezes a 
partir da identificação de fatos históricos novos que modificam um de-
terminado quadro econômico e social e tornam as teorias pré-existentes 
inadequadas. Quando Celso Furtado optou por usar prioritariamente o 
método histórico-indutivo, e quando se tornou um dos dois fundadores 
do estruturalismo latino-americano, Furtado estava optando pela hete-
rodoxia e pela independência de pensamento. Na próxima seção, apre-
sentarei brevemente minha visão dos dois métodos na teoria econômica, 
para em seguida continuar a análise do método em Celso Furtado.

Dois Métodos em Economia
A ortodoxia, ou o mainstream neoclássico, é dominantemente lógico-de-
dutivo. Pretende deduzir o funcionamento em equilíbrio das economias 
de mercado a partir do único pressuposto de que os agentes econômicos 
maximizam seus interesses. Se classificarmos as ciências em adjetivas ou 
metodológicas, não há ciência substantiva mais lógico-dedutiva do que 
a ciência econômica neoclássica, não obstante as afirmações de que se 
trata de uma ciência positiva. Por paradoxal que isto possa parecer, nem 
a física é tão lógico-dedutiva. O domínio do método lógico-dedutivo é 
tal que me lembro sempre da observação de um ex-aluno, que voltava de 
uma bolsa de estudos em universidade no exterior. Quando lhe disse que, 
a meu ver, em certas áreas fundamentais, como a da macroeconomia e do 
desenvolvimento econômico, o economista deveria utilizar predominan-
temente o método o histórico-indutivo ao invés do lógico-dedutivo, ele 
retrucou sem pestanejar: “ora, em economia o método lógico-dedutivo é 
sempre dominante; não estudamos história, mas teoria econômica”. Para 

17 Bourdieu (1976: 145).
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ele como para todo o pensamento neoclássico teoria econômica é por 
definição lógico-dedutiva.

A teoria econômica é por definição abstrata, e não pode ser confun-
dida com a história. Na ciência econômica o que se buscam são modelos, 
teorias, que expliquem a estabilidade e a variação dos agregados econô-
micos, o ciclo econômico de curto prazo e o desenvolvimento, a inflação 
ou deflação e o balanço de pagamentos, a variação dos preços relativos, 
da taxa de juros e do câmbio. O objeto da teoria econômica, portanto, 
está claro, como está claro que o que se busca é generalizar a respeito do 
comportamento das variáveis relevantes, e, através dessa generalização, 
ser capaz de prever o comportamento das variáveis econômicas. Isto 
posto, é importante reconhecer que, dependendo do tema que se aborde, 
o método mais aplicável será ora lógico-dedutivo, ora histórico-indutivo. 

Em um outro trabalho, defendi a tese de que a macroeconomia é ir-
redutível à microeconomia porque a primeira usa predominantemente 
o método histórico-indutivo enquanto que a segunda, o método lógico-
dedutivo. Faz parte das aulas introdutórias de filosofia a afirmação que 
o avanço do conhecimento depende da utilização encadeada dos dois 
métodos. No processo de conhecer, os indivíduos utilizam indução e de-
dução de forma permanente, uma seguindo a outra e vice-versa. Indução 
e dedução não são, portanto, métodos de conhecimento, ou, mais preci-
samente, operações mentais opostas. São complementares. Isto, entre-
tanto, não significa que as ciências usem com a mesma intensidade um 
ou outro método. Por exemplo, a matemática é apenas lógico-dedutiva, 
a sociologia, principalmente histórico-indutiva. Na matemática tudo é 
deduzido a partir de algumas identidades, na sociologia e nas demais 
ciências sociais, exceto a vertente neoclássica da economia (estendida 
recentemente à ciência política), a observação do fato social e da sua 
evolução no tempo é o método fundamental de pesquisa, embora o pes-
quisador seja obrigado permanentemente a usar também do método de-
dutivo para fazer sua análise. 

Dessa forma, não estou corroborando a crença dominante no século 
XIX que o uso do método da indução distinguiria a verdadeira ciência. 
Esta começaria pela observação dos fatos e pelos experimentos para afinal 
chegar a leis gerais. Conforme o ‘problema da indução’ de Hume deixou 
claro, podemos inferir leis gerais a partir da indução, mas as inferências 
assim realizadas não se tornam logicamente demonstradas18. O método 

18 Ver Blaug (1980: 11-12). Ele usa o problema da indução de Hume para diminuir seu 
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histórico-indutivo não dispensa o lógico-dedutivo.  Na  macroeconomia  
e  na  teoria  do  desenvolvimento  econômico, entretanto, ele tem prece-
dência sobre o método lógico-dedutivo, enquanto que o inverso é válido 
para a microeconomia.

Considero a teoria neoclássica do equilíbrio geral uma notável ao co-
nhecimento de como funcionam as economias de mercado. Mas isto não 
significa que toda a teoria econômica possa ser a ela subordinada. Um 
segundo ramo da teoria econômica – a macroeconomia – não pode ser 
reduzida à micro porque uma trata do comportamento de agentes eco-
nômicos, a outra, de agregados econômicos – esta é apenas uma defi-
nição –, mas porque enquanto a microeconomia, ou, mais precisamente, 
o modelo de equilíbrio geral que lhe serve de base, aborda a economia 
de uma perspectiva lógico-dedutiva, deduzindo a forma pela qual os 
recursos são alocados e a renda distribuída em uma economia de mer-
cado a partir de um único pressuposto, o comportamento racional dos 
agentes, a macroeconomia nasceu e continua a dar seus maiores frutos 
quando observa os comportamento dos agregados econômicos, verifica 
como esse comportamento tende a se repetir, e, a partir daí, generaliza, 
construindo modelos ou teorias. Em um segundo momento, os macroe-
conomistas buscam uma razão lógica, um fundamento microeconômico 
para o comportamento dos agregados macro, mas o máximo que conse-
guirá é encontrar explicações ad hoc. A esperança neoclássica de reduzir 
a macro à microeconomia é vã porque os métodos predominantes em 
um e outro ramo da ciência econômica são diferentes19. Como é impos-
sível reduzir o terceiro grande ramo da teoria econômica – a teoria do 
desenvolvimento econômico – à micro ou à macro economia. O núcleo 
do pensamento continua aqui clássico, como é neoclássico o cerne do 
pensamento microeconômico, e keynesiano, o do macroeconômico.

A teoria econômica busca explicar e prever o comportamento das va-
riáveis econômicas. É preciso, entretanto, verificar qual a variável em que 
estamos interessados. Se desejamos compreender e prever o comporta-
mento dos preços e a alocação de recursos na economia, a teoria mi-
croeconômica, de base lógico-dedutiva, será mais efetiva; se quisermos 

papel na teoria econômica. Como a maioria dos economistas, ele supõe que exista 
apenas “uma” teoria econômica, de forma que o uso prioritário de um ou outro mé-
todo dependendo da abordagem micro, macro, ou de desenvolvimento econômico 
não faz sentido para ele.

19 Ver Bresser Pereira e Tadeu Lima (1996).
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entender a distribuição de renda a longo prazo no sistema capitalista, a 
inversão da teoria clássica, colocando a taxa de lucros como dada e a taxa 
de salários como resíduo terá o maior poder preditivo; se desejarmos, 
por outro lado, entender o comportamento dos ciclos econômicos, a 
macroeconomia de base keynesiana será o instrumento por excelência; 
finalmente, para entendermos a dinâmica do desenvolvimento, a teoria 
do desenvolvimento clássica, de base histórica, será aquela com maior 
poder de explicação e de predição.

A crítica de Friedman à política macroeconômica keynesiana – a 
descoberta de que através de expectativas adaptativas os agentes econô-
micos neutralizariam em parte essa política partiu antes da observação 
da realidade, embora exista nela um óbvio fundamento microeconô-
mico. Essa crítica não invalidou a política macroeconômica mas limitou 
seu alcance. Quando, porém, a teoria macroeconômica se descolou da 
realidade e radicalizou a abordagem lógico-dedutiva, como aconteceu 
com a hipótese das expectativas racionais, temos um construto teó-
rico absurdo e vazio apesar de sua aparente coerência, que transforma 
a teoria econômica em mera ideologia. Segundo essa distorção por que 
passou a teoria econômica, as políticas macroeconômicas  seriam  total-
mente  ineficazes,  porque  neutralizadas  pelas expectativas racionais 
dos agentes. Ora, tal afirmação contraria a experiência cotidiana, na qual 
vemos as autoridades econômicas de todos os países envolvidas ativa-
mente em política econômica. O uso radical do método lógico-dedutivo 
levou a teoria a ignorar a realidade histórica. Os formuladores de polí-
tica econômica, nos ministérios de finanças e bancos centrais, por um 
tempo, nos anos 1980, deram ouvidos à versão radical do monetarismo 
que as expectativas racionais propunham, mas desde o início dos anos 
1990 abandonaram o monetarismo e passaram a adotar a estratégia prag-
mática da meta de inflação. 

Outra distorção comum que surge da pretensão de se utilizar o mé-
todo lógico-dedutivo para explicar todos os fenômenos econômicos é 
aquela que decorre da insistência de empregar um determinado modelo 
quando a realidade não se conforma com ele. Nesse momento papel da 
teoria econômica passa a ser o de obstáculo ao invés de instrumento para 
análise do que está ocorrendo. Quando ele consegue superar esse obs-
táculo e de fato pensar, analisando os fatos novos que impõem novas 
análises, ele é obrigado a abandonar os modelos pré-existentes. Nesse 
caso, como observa Tony Lawson, “a única coisa que permanece intacta 
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é uma aderência a sistemas fechados de modelagem formalistas e, por 
isso, dedutivistas”20.

Por isso, vejo com ceticismo as tentativas de unificar a micro, a macro, 
e a teoria do desenvolvimento. São abordagens que não são mutuamente 
redutíveis porque partem de métodos diferentes. Querer unificá-las 
é mera arrogância intelectual. Uma arrogância que resulta em empo-
brecimento da teoria econômica. Não há necessidade de encontrar um 
modelo que unifique todo. Podemos perfeitamente usar uma ou outra 
teoria, conforme estejamos procurando explicar uma ou outra questão. 
Uma macroeconomia estritamente neoclássica é uma contradição: é 
uma macroeconomia sem o próprio objeto da disciplina: os ciclos econô-
micos. Uma teoria do desenvolvimento econômico puramente neoclás-
sica faz ainda menos sentido, na medida que o modelo de equilíbrio geral 
é essencialmente estático. Quando os economistas neoclássicos conse-
guiram, afinal, chegar a um modelo de desenvolvimento compatível – o 
modelo de Solow – este modelo, em termos substantivos, avançou pouco 
em relação ao que nos haviam ensinado sobre o desenvolvimento Smith, 
Marx, Schumpeter, e os ‘pioneiros da teoria do desenvolvimento’  dos 
anos  1940 e  1950.  O mesmo  pode-se  dizer  do  modelo keynesiano 
de desenvolvimento de Harrod e Domar. Tanto um como outro modelo 
tinham como grande mérito o fato de serem consistentes com as res-
pectivas teorias, não o de explicarem o processo de desenvolvimento. 
O modelo de Solow, afinal, revelou-se mais frutífero, mas não devido 
àquela consistência lógico-dedutiva, e sim porque, estando baseado em 
uma função Cobb-Douglas, permitiu a realização de grande número de 
pesquisas empíricas, não precisamente históricas, mas predominante-
mente indutivas.

O Método
Uma forma através da qual Furtado evidenciou sua independência de 
pensar foi manter-se fiel ao método histórico-indutivo, não obstante a 
ortodoxia tenha nestes oitenta anos se tornado cada vez mais lógico-de-
dutiva. Sem dúvida, usou com abundância sua capacidade lógico-dedu-
tiva, mas sempre o fez a partir dos fatos históricos e da sua tendência 
a se repetirem, não a partir de uma pressuposição de comportamento 

20 Ver Lawson (1999: 6-7). Lawson continua: “A insistência do mainstream na aplicação 
universal de métodos formalistas pressupõe, para sua legitimidade, que o mundo 
social seja em toda parte fechado, que as regularidades de eventos sejam ubíquas”.
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racional. Enquanto historiador econômico era natural que utilizasse 
prioritariamente o método histórico-indutivo, mas isto também é ver-
dade quando ele assume o papel de teórico de desenvolvimento e do sub-
desenvolvimento. Assim, não estou sugerindo que Furtado pertença à 
escola historicista alemã de Gide, ou ao institucionalismo americano de 
Veblen. Estas escolas caracterizaram-se pela recusa da teoria econômica, 
e pela busca da análise dos fatos econômico caso a caso, enquanto que 
Furtado usa a teoria econômica disponível e procura fazê-la avançar na 
compreensão do desenvolvimento econômico.

Mesmo enquanto historiador econômico, Furtado foi, antes de qual-
quer coisa, um economista do que um historiador. Ele não narra a his-
tória da economia brasileira, ele a analisa. Ninguém fez com mais brilho 
o uso da teoria econômica para entender a evolução da economia brasi-
leira do que Furtado em Formação Econômica do Brasil (1959). Conforme 
observou um historiador, Francisco Iglésias, embora esse seja um livro 
de história econômica, o é “da perspectiva do economista... nessa aná-
lise dos processos econômicos chega-se a um grande despojamento, a 
modelo ideal, a formas que têm, por vezes, a aparência de abstratas. É o 
que acontece em muitas passagens do livro de Celso Furtado; o rigor de 
construção do livro é tal que... torna a leitura difícil para quem não tenha 
ampla informação histórica e certo conhecimento da teoria econômica.”21

Na mesma direção Lebrun assinala: “a história, tal como ela é pra-
ticada por Celso Furtado, só vale por sua extrema precisão (grifo do 
autor)... Este é seu método: nenhuma asserção que não esteja ancorada 
em fatos ou em dados estatísticos”.

Mas, acrescentaria eu, dados que são utilizados com grande inteli-
gência e capacidade de inferência. Uma das características que torna 
Formação Econômica do Brasil (1959) uma obra-prima de história e de 
análise econômica é a capacidade de Furtado de, a partir dos parcos 
dados disponíveis, deduzir as demais variáveis da economia e seu com-
portamento dinâmico. Mas, ao fazer isto, Furtado não está abandonando 
o primado o método histórico-indutivo. Está apenas sendo capaz de 
combinar sua criatividade com seu rigor lógico para, a partir dos dados 
disponíveis, nos apresentar um quadro geral da evolução histórica da 
economia brasileira até hoje não superado. Formação Econômica do 
Brasil é a meu ver o mais importante livro publicado no Século XX sobre 
o Brasil porque nele Furtado foi capaz de usar a teoria econômica e as 

21 Iglesias (1971: 200-201).



98

demais ciências sociais não para descrever, e sim para analisar a história 
econômica do Brasil.

Vou dar um exemplo de sua independência e de seu método nesse 
livro. A partir do capítulo 16 Furtado escreve sobre o século XIX. Em pri-
meiro lugar, embora ele tivesse acabado de participar da fundação do 
estruturalismo latino-americano em Santiago do Chile, ele não se deixa 
levar por explicações imperialistas do nosso subdesenvolvimento, e 
afirma em relação aos acordos privilegiados com a Inglaterra de 1910 e 
1827: “não parece ter fundamento a crítica corrente que se faz a esses 
acordos, segundo a qual eles impossibilitaram a industrialização do 
Brasil nessa etapa”22. A partir dos dados das exportações e sobre as re-
lações de troca do país ele verifica que a primeira metade do século foi 
de estagnação: na verdade, a renda por habitante deve ter caído de 50 
para 43 dólares (a dólares dos anos 50). Os cinqüenta anos seguintes, 
entretanto, são de grande expansão, graças ao aumento das exportações 
e à substancial melhoria nos termos de troca. Novamente a análise parte 
de alguns fatos historicamente verificados, para, a partir daí, deduzir o 
comportamento geral da economia. E, naturalmente, relacioná-lo com 
os aspectos sociais. Os proprietários de terra não são indiferenciados, 
como é tão comum se ver. A nova classe dirigente de cafeicultores é muito 
diversa do antigo patriarcado açucareiro. Tem experiência comercial, de 
forma que os interesses da produção e do comércio estão entrelaçados. 
Por outro lado, ele dedica quatro capítulos ao problema da mão-de-obra, 
ressaltando a importância da imigração e da mão-de-obra assalariada. 
O fato pode ser óbvio, mas merece a ênfase de quem não transforma a 
economia em meras abstrações, e a pensa como economia política histo-
ricamente situada.

O segundo exemplo, vou buscá-lo em seu livro teórico mais impor-
tante: Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. (1961). No capítulo 1, ele 
resume sua visão metodológica mais geral, observando que a teoria eco-
nômica deve ser ao mesmo tempo abstrata e histórica:

O esforço no sentido de alcançar níveis mais altos de 
abstração deve ser acompanhado de outro objetivando 
definir, em função de realidades históricas, os limites de 
validez das relações inferidas. A duplicidade fundamental 
da ciência econômica – seu caráter abstrato e histórico – 
aparece, assim, com toda a plenitude na teoria do desen-
volvimento econômico. 

22 Furtado (1959: 122).
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O fato de que a economia tenha assumido um caráter cada vez 
mais abstrato se deve, segundo Furtado, ao fato de que, a partir de 
Ricardo, seu objetivo tem-se praticamente limitado ao estudo da repar-
tição do produto, deixando em segundo plano a questão de desenvol-
vimento. E, todavia, assinala ele, “o desenvolvimento econômico é um 
fenômeno com nítida dimensão histórica”23. Esta é uma afirmação que 
ele repetirá inúmeras vezes através de sua ampla obra, porque é central 
ao seu pensamento. Depois de apresentar o “mecanismo do desenvolvi-
mento”, em que algumas abstrações necessárias à compreensão do de-
senvolvimento são apresentadas, no capítulo 3 temos um dos textos mais 
notáveis que conheço sobre “O Processo Histórico do Desenvolvimento”. 
Nesse capítulo, que não foi mais reeditado , a meu ver, por um erro de 
avaliação, e ele foi perdido na transformação de Desenvolvimento e 
Subdesenvolvimento em um outro, mais sistemático e didático, Teoria 
e Política do Desenvolvimento Econômico (1967), Furtado mostra como 
a forma de utilização do excedente econômico vai determinar o surgi-
mento do processo de desenvolvimento. Nas formações pré-capitalistas, 
o excedente era principalmente usado para a guerra e para templos re-
ligiosos. Com o advento do capitalismo, o excedente obtido pelos co-
merciantes vai se transformar em acumulação de capital, que passa a ter 
caráter intrínseco ao sistema econômico. Com a revolução industrial, 
entretanto, o capitalismo se estende para a esfera da produção. Em um 
mundo em que o progresso técnico começa a se acelerar e a competição 
se generaliza, o reinvestimento dos lucros não atende mais apenas à von-
tade de mais lucros do comerciante, mas se transforma em uma condição 
de sobrevivência das empresas. O desenvolvimento ganha caráter auto-
sustentado. Em suas palavras:

Ao transformar-se o excedente de produção organização 
social em fonte de renda, o processo  de  acumulação  ten-
derá a automatizar-se [...]   Os pontos  estratégicos desse 
processo são a possibilidade de incrementar a produtivi-
dade e a apropriação por grupos minoritários dos frutos 
desse incremento24.

A idéia é simples e poderosa. Mas não se imagine que Furtado a apre-
sente de forma descarnada. Ele está apresentando um processo histó-
rico através do qual vemos o desenvolvimento surgir juntamente com o 

23 Furtado (1961: 22).
24 Furtado (1961: 120-121).
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capitalismo, e com todas as complexas mudanças de caráter social, ins-
titucional e cultural que lhe são inerentes. O fenômeno econômico do 
aumento da produtividade é central, mas ele está intrinsecamente ligado 
ao surgimento de novas classes sociais e novas instituições. 

A importância das instituições, que se tornaram nos anos 90 cen-
trais para o estudo do desenvolvimento, já estão claras para Furtado 
em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Ele explica, por exemplo, o 
declínio econômico que se segue ao colapso de um império pré-capita-
lista como foi o Império Romano em termos do colapso do aparelho de 
Estado romano, da sua força militar, e das suas instituições longamente 
maturadas. O excedente era apropriado pelos cidadãos romanos, e par-
ticularmente por seu patriciado, através da cobrança de tributos sobre 
as colônias, e dá origem a um amplo comércio garantido pelo direito ro-
mano. Quando todo esse sistema entra em colapso, o declínio econô-
mico é inevitável.

A destruição da enorme maquinaria administrativo mi-
litar que constituía esse Império teve conseqüências pro-
fundas para a economia da imensa área que ocupava... 
Desarticulado o sistema administrativo-militar, desapa-
receram as condições de segurança que possibilitavam o 
comércio; por outro lado, desaparecidos os tributos, ter-
minava a principal fonte de renda das populações urbanas, 
que viviam de subsídios ou da prestação de serviços.

As instituições são, portanto, fundamentais, mas elas não aparecem 
isoladas. Em primeiro lugar, são parte do Estado, que no caso romano 
assumia a forma de um Império. Segundo, não se trata apenas de ga-
rantir a atividade econômica, o comércio, mas de viabilizar uma forma de 
apropriação do excedente. Como não temos ainda o capitalismo e a mais 
valia ou lucro capitalista, o excedente é apropriado pela força, através de 
tributos. 

O desenvolvimento no sentido histórico do termo só passa a ocorrer 
quando a expansão do islamismo obriga Bizâncio a voltar-se para a Itália. 
Formam-se, então, poderosas economias comerciais nas cidades-estado 
italianas, e surge, ao lado da aristocracia, ou em substituição a ela, uma 
nova classe burguesa. E este comércio impulsiona a integração política, 
que levará, afinal, ao surgimento dos estados nacionais. As instituições 
surgem aqui mais como uma conseqüência do que como uma causa do de-
senvolvimento. Furtado é explicito a respeito, observando que enquanto 
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que no Império Romano a integração política provocou a o comércio e o 
desenvolvimento, no caso da Europa foi o comércio de longa distância, 
aventureiro e inseguro, que provocará a integração política. Esta, porém, 
logo se transformará em fator decisivo do próprio desenvolvimento.

As instituições e sua estabilidade são fundamentais para o desenvol-
vimento – principalmente a maior delas, o estado-nação, do qual as de-
mais dependem. Nisto Furtado não estava sendo original, já que existe 
amplo consenso a respeito. Ele, entretanto, acrescenta que o sistema ca-
pitalista irá produzir não apenas o estado-nação, mas tenderá a adotar 
instituições democráticas. Esta visão aparece com clareza no livro se-
guinte de Furtado, A Dialética do Desenvolvimento (1964), em que ele 
critica a idéia marxista de que na sociedade burguesa as limitações à 
liberdade decorrem da necessidade de defesa dos privilégios da classe 
proprietária dos bens de produção. Pelo contrário, diz-nos ele, a demo-
cracia surge do capitalismo e da crescente estabilidade institucional que 
ele proporciona. Essa estabilidade não apenas leva a burguesia a adotar 
a democracia como regime político, mas também garantirá o dinamismo 
econômico do sistema. Diz Furtado:

A causa do progresso das liberdades nas sociedades de-
mocráticas capitalistas foi a crescente estabilidade institu-
cional destas. As revoluções diretamente provocadas pelas 
lutas de classes, na Europa Ocidental, tiveram o seu ciclo 
encerrado no terceiro quartel do século passado (deze-
nove)... Ora, essa estabilidade institucional deve-se à exis-
tência de uma poderosa classe – proprietária de bens de 
produção – com amplos interesses criados a defender... O 
progresso das liberdades cívicas nas sociedades burguesas 
resultou menos da efetiva participação da classe traba-
lhadora nas decisões políticas, do que da confiança que a 
classe capitalista foi adquirindo num quadro de institui-
ções políticas flexíveis25.

A economia política de Furtado, sempre apoiado no método histórico, 
é notável. Não apenas o desenvolvimento, mas também a democracia de-
riva do capitalismo. Nele a luta dos trabalhadores terá um papel funda-
mental, tanto para aprofundar a democracia quanto para, através da luta 
por melhores salários, garantir o crescimento da demanda agregada, à 
medida que crescem os lucros. No processo de fazer avançar a democracia 

25 Furtado (1964: 45). Em 1976, em Prefácio à Nova Economia Política, Furtado volta a 
dar ao conceito clássico de excedente econômico um papel fundamental na sua aná-
lise do processo de acumulação capitalista.
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burguesa, que inicialmente é apenas liberal, o papel essencial cabe à pró-
pria burguesia e à estabilidade institucional que ela logra. Talvez a razão 
para a estabilidade institucional seja menos os amplos interesses criados 
a defender, e mais o fato de ser a burguesia primeira classe social a poder 
se apropriar do excedente sem o uso direto da força de impor tributos e 
escravizar povos colonizados –o que a levou a se constituir em agente 
do estado de direito liberal e a se tornar aberta para o avanço das insti-
tuições democráticas. Mas em qualquer hipótese é admirável a análise 
encadeada do papel da classe capitalista em lograr a estabilidade insti-
tucional, estabilidade que promove o desenvolvimento, o qual, por sua 
vez, reforça as tendências democráticas existentes na sociedade, estabe-
lecendo um círculo virtuoso do desenvolvimento auto-sustentado.

O método histórico, para Furtado, é central para a sua análise do de-
senvolvimento, na medida em que lhe permite combinar a grande visão 
do processo histórico com as especificidades de cada momento e de cada 
país. Na medida em a capacidade de prever os fatos, que se requer de toda 
teoria social, está aqui presente através da análise do processo histórico 
do desenvolvimento. Na medida em que a definição abstrata do desen-
volvimento como aumento da produtividade a partir da acumulação de 
capital e da incorporação de progresso técnico ganha substância histó-
rica, ou seja, se complementa com os elementos políticos, institucionais, 
e sociais. O desenvolvimento não é apenas acumulação de capital, mas 
é também incorporação de progresso técnico, que depende da estrutura 
de classes, da organização política, e do sistema institucional. Portanto, 
não existe desenvolvimento fora da história, não existe desenvolvimento 
econômico sem desenvolvimento político e social. 

Ao adotar o método histórico, Furtado aproxima-se da dialética de 
Hegel e do materialismo histórico de Marx, embora deles se mantenha in-
dependente, principalmente por dar à vontade humana um papel maior. 
“A importância da dialética para a compreensão dos processos históricos 
deriva do fato de que a história... não pode ser reconstituída a partir da 
multiplicidade de fenômenos que a integra”. Entretanto, através dela o 
homem “intui no processo histórico aquela visão sintética capaz de dar 
unidade à multiplicidade”. Marx adotou esse princípio dialético de forma 
audaciosa ao dividir a sociedade em infra e super-estrutura, e em duas 
classes sociais. Essa estratégia  “teve extraordinária  importância  como  
ponto de partida para o estudo da dinâmica social... Contudo, é neces-
sário reconhecer que, a esse nível de generalidade, quase nenhum valor 
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apresenta um modelo analítico como instrumento de orientação prática. 
E o objetivo da ciência – conclui, ele, deixando transparecer o pragma-
tismo que sempre o orientou – é produzir guias para a ação prática”26. 

Retirei esses trechos de Dialética do Desenvolvimento (1964), livro que 
Furtado escreve em meio à crise do Governo Goulart, depois de demitir-
se do Ministério Extraordinário do Planejamento, e de novo dirigindo 
apenas na Superintendência da SUDENE. Entre seus livros auto-biográ-
ficos esse é talvez o livro que mereceu dele maior atenção: um resumo 
completo27. Em A Fantasia Organizada, Furtado afirma com clareza que 
um dos seus objetivos foi delimitar o emprego do marxismo e da dialética 
na análise do desenvolvimento. E ao fazê-lo, ele reafirma seu compro-
misso com o rigor do método científico: 

O segundo objetivo (de Dialética do Desenvolvimento) 
seria precisar o alcance da dialética, que voltara à voga com 
a Crítica de Sartre, deixando claro que utilizá-la não nos 
dispensava de aplicar com rigor o método científico na 
abordagem dos problemas sociais28.

Adotar o método científico com rigor, entretanto, não significa adotar 
modelos analíticos apoiados na suposição do equilíbrio estável, como é 
tão comum na economia. Para a análise do desenvolvimento precisamos 
de modelos dinâmicos, do tipo do ‘princípio cumulativo’ proposto por 
Myrdal. Mais amplamente, conclui Furtado:

Por mais que tenhamos avançado na construção de mo-
delos, cabe reconhecer que sempre partimos para sua 
construção de algumas hipóteses intuitivas sobre o com-
portamento dos processo histórico como um todo. E a mais 
geral dessas hipóteses é a que nos proporciona a dialética, 
pela qual o histórico é aquilo que necessariamente se en-
contra em desenvolvimento. A idéia do desenvolvimento 
surge como uma hipótese ordenadora do processo his-
tórico – como ‘síntese de varoas determinações, unidade 
da multiplicidade’, na expressão de Marx –  a partir da 
qual é possível realizar um esforço eficaz de identificação 
de relações entre fatores e de seleção desses fatores com 
vistas à reconstrução desse processo através de um modelo 
analítico.29

26 Furtado (1964: 14-15 e 22).
27 Furtado (1989: 182-190)
28 Furtado (1989: 182).
29 Furtado (1964: 22). A citação de Marx é da Contribuição à Crítica da Ciência Política.
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Com esse texto exemplar – que mostra a elegância e capacidade de 
síntese de Furtado para expressa seu pensamento – ele deixa claro o que 
entende pelo caráter histórico e dialético do método científico que adota. 
Eu poderia ter iniciado com essa citação a análise de seu método, mas 
preferi com ela terminá-la. Dessa forma, concluo minha análise com 
suas palavras. 

Paixão
Na forma pela qual Celso Furtado trabalhou com a ciência econômica não 
há apenas método rigoroso, há também paixão. Há grandes esperanças, 
e frustração correspondente. Geralmente a razão e a emoção são vistas 
em oposição. Esta, entretanto, é uma forma equivocada de compreender 
o processo do pensamento. Os grandes cientistas foram com muita fre-
qüência pessoas apaixonadas pelo seu trabalho, por sua pesquisa. Os 
economistas que foram realmente grandes dificilmente deixaram de 
apaixonar-se não apenas por sua ciência, mas também pelos resultados 
dela. Alguns apaixonaram-se pela conquista da estabilidade econômica, 
outros, por uma distribuição de renda mais justa, e a maioria, pelo de-
senvolvimento de seu país.

A paixão de Furtado foi o desenvolvimento do Brasil. Paixão alimen-
tada pela crença de que esse desenvolvimento estava ao alcance do seu 
país no momento histórico em que se forma como economista, no final 
dos anos 1940. A Segunda Guerra Mundial havia acabado de terminar. 
Novas teorias do desenvolvimento econômico estavam surgindo. Uma 
grande esperança se desenhava diante dos olhos do jovem paraibano 
que acabara de obter seu doutorado em economia na França (1948): o 
Brasil, que já vinha se industrializando de forma acelerada, superaria 
os desequilíbrios estruturais de sua economia, e com a ajuda da teoria 
econômica e do planejamento econômico, alcançaria o estágio de país 
desenvolvido. 

Só essa paixão –a paixão pela idéia do desenvolvimento do Brasil – ex-
plica a força de seu pensamento, especialmente nos seus primeiros livros, 
desde seu primeiro paper fundamental sobre a economia brasileira – 
“Características Gerais da Economia Brasileira” (1950) – e de seu primeiro 
livro – A Economia Brasileira (1954) – até Dialética do Desenvolvimento, 
escrita em um momento em que as esperanças começavam a se esgarçar 
com a iminência da crise.   Todos esses trabalhos possuem uma força 
teórica e um poder de análise que não derivam apenas da criatividade, da 
cultura ampla, da independência de pensamento, e do uso preferencial 
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do método histórico-indutivo: estão claramente relacionados com um 
projeto de vida que se identifica com o projeto do desenvolvimento. Em 
Os Ares do Mundo (1991) ele deixa claro que seu projeto de vida estava 
diretamente relacionado com a convicção que formou no final dos anos 
40 de que “uma feliz conjuntura internacional – conseqüência da grande 
depressão dos anos 30 e do conflito mundial dos anos 40 – abrira uma 
brecha pela qual quiçá pudéssemos nos esgueirar para obter uma mu-
dança qualitativa em nossa história”30. 

Esta mudança qualitativa era a industrialização e o desenvolvimento 
do Brasil. Mas, diz-nos Furtado, relembrando 1964, quando chega exilado 
ao Chile, já nesse ano convencera-se de que, embora “o intelectual tenha 
de próprio a capacidade sem limites de inventar-se razões para viver”, seu 
projeto de vida, que se baseara na existência daquela brecha, era, afinal, 
“uma ilusão que... agora se desvanecia”31. A fantasia estava desfeita.

A esperança fora grande, mas a desilusão e a frustração são maiores 
ainda. Frustração e desilusão que vão se expressar no seu livro seguinte, 
Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina (1966) – um livro 
denso e pessimista, que se revela equivocado em seguida, na medida em 
que as economias latino-americanas entram em novo ciclo de desenvol-
vimento. O equívoco, entretanto, irá afinal revelar-se relativo acerto. O 
ciclo de desenvolvimento, que então se iniciava, foi artificialmente fi-
nanciado pela dívida externa – uma dívida que tornou as economias la-
tino-americanas prisioneiras do capital financeiro internacional, e afinal 
as levou à grande crise dos anos 80, e à quase-estagnação que até hoje 
perdura. Digo “relativo acerto” porque a tese central do livro, que tem 
influência de Marx e de Keynes, continua a me parecer mal colocada. A 
estagnação ou o desenvolvimento a taxas muito baixas seria devido de 
um lado ao aumento da relação capital-trabalho à diminuição da relação 
produto-capital, em função do caráter intensivo em capital dos investi-
mentos e de sua destinação para bens de consumo duráveis. A produti-
vidade do capital estaria assim em queda32. Essa teoria subestima, a meu 
ver, a aumento o progresso técnico, que não é apenas poupador de tra-
balho, mas também de capital, ou seja, é um progresso técnico que au-
menta a eficiência do capital. 

Em Subdesenvolvimento e Estagnação da América Latina já aparece a 
idéia de que a concentração de renda estava impedindo o funcionamento 

30 Furtado (1991: 63).
31 Furtado (1991: 45 e 63).
32 Ver Furtado (1966: 80).
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do círculo virtuoso do capitalismo, provocado pelo aumento de salários à 
medida que aumenta a produtividade. Em dois livros, Furtado responde 
indiretamente a seus críticos. Em Análise do Modelo Brasileiro (1972) in-
corpora ao seu pensamento, com grande elegância e precisão, a teoria 
da nova-dependência que surgira da crítica a seus trabalhos. O que não 
o impede de, em O Mito do Desenvolvimento (1974), reafirmar com cla-
reza sua tese sobre a insuficiência de consumo no longo prazo. A con-
centração da renda da classe média para cima não resolvia o problema da 
demanda no processo de desenvolvimento. Em suas palavras:

Minha hipótese básica é que o sistema não tem sido capaz 
de produzir espontaneamente o perfil de demanda capaz 
de assegurar uma taxa estável de crescimento, e que o cres-
cimento a longo prazo depende de ações exógenas do go-
verno... Se bem que esses dois grupos (as grandes empresas 
e as minorias modernizadas) têm interesses convergentes, 
o sistema não está estruturalmente capacitado para geral 
o tipo de expansão de demanda requerido para assegurar 
sua expansão.

Ora, essa tese, como mostrou Keynes ao fazer a crítica da lei de Say, é 
válida no curto prazo, para explicar o ciclo econômico. E só é válida para 
mim no longo prazo na medida que a taxa de desenvolvimento alcançada 
nesse prazo depende de se manter a demanda em constante tensão com 
a oferta no curto prazo. O novo modelo de desenvolvimento tecnobu-
rocrático-capitalista que se instaurava então no Brasil, produzindo um 
subdesenvolvimento industrializado, afinal fracassou, mas não foi por 
um problema de insuficiência de demanda, mas de excesso irresponsável 
de endividamento externo.

A esperança ainda vai se manifestar para Celso Furtado quando, em 
1968, antes do Ato Institucional n°.5, que instaurou de vez a ditadura 
no país, ele é convidado pela Câmara dos Deputados para apresentar 
sua visão do que poderia ser feito. Ele não resiste, e escreve Um Projeto 
para o Brasil (1968), onde faz uma proposta de retomada do desenvolvi-
mento a partir de um substancial aumento da carga tributária e da pou-
pança pública. Entretanto, se há o retorno da esperança – a recusa em 
aceitar a dependência e o subdesenvolvimento – o pessimismo continua 
o mesmo. A análise pessimista da situação do Brasil era consistente com 
a de Subdesenvolvimento e Estagnação da América Latina – tanto  assim 
que  as primeiras críticas a essa perspectiva, mostrando que a retomada 
do desenvolvimento brasileiro ocorria graças à concentração de renda da 
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classe média para cima que criava demanda para os bens de consumo de 
luxo, foram realizadas a partir da análise desses dois livros. 

A paixão otimista que alimentava a ação transformava-se agora na 
grande frustração de quem percebe que não apenas ele deixara de poder 
influenciar diretamente os destinos do país, mas que o próprio país per-
dera capacidade de desenvolvimento endógeno. A teoria econômica que 
agora usava tornava-se discutível na medida em que envolvia um duplo 
pessimismo: em relação à capacidade dos sistemas econômicos subde-
senvolvidos terem progresso técnico capital-intensivo, mas poupador 
de capital ou pelo menos neutro (não envolvendo, portanto, redução da 
produtividade do capital), e em relação à capacidade da oferta criar de-
manda no longo prazo.

Seu pessimismo aparece na citação seguinte, tirada de Os Ares do 
Mundo, na qual ele relembra seus primeiros meses em Santiago após o 
exílio:

Não me fugia a idéia de que a história é um processo aberto, 
sendo ingenuidade imaginar que o futuro está cabalmente 
contido no passado e no presente. Mas, quando toda 
mudança relevante é fruto da interveniência de fatores 
externos, estamos confinados ao quadro da estrita depen-
dência... “As tendências que se manifestavam no Brasil 
levavam a pensar que as mudanças significativas já não se-
riam fruto da ação de fatores endógenos”33.

Um Projeto para o Brasil foi a última manifestação clara de esperança 
de Furtado34. Sua obra, a partir de então, segundo observa Francisco 
de Oliveira, “pode ser chamada de ‘filosófica’”35. Eu sugeriria que ela se 
torna desapaixonada, na medida em o exílio, primeiro no Chile, depois 
nos Estados Unidos, na Inglaterra, e finalmente, por um longo tempo, 
na França, obrigam a distância emocional. Sobre a América Latina, 
Furtado vai ainda em 1969 publicar um trabalho fundamental, Formação 
Econômica da América Latina, mas em seguida seu interesse vai voltar-
se novamente para a análise do processo histórico do desenvolvimento,  
e para as transformações por que passava a economia internacional. Ao 

33 Furtado (1991: 63).
34 Em O Brasil Pós-Milagre (1981a: 56-90) há ainda uma esperança, quando, depois de 

falar dos desgoverno dos anos 70, ele escreve duas seções em que olha para o futu-
ro:“Os Desafios dos Anos 80” e “Esboço de uma Estratégia”.

35 Oliveira (1983: 23).
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processo do desenvolvimento ele volta em O Mito do Desenvolvimento 
(1974), Pequena Introdução ao Desenvolvimento: Enfoque Interdisciplinar 
(1980), “Underdevelopment: to Conform or Reform” (1987a) e em muitos 
outros trabalhos. As transformações da economia mundial ele já analisa 
em um trabalho de 1968, “A Preeminência Mundial da Economia dos 
Estados Unidos Pós-Guerra”36, Em 1981, no primeiro número da Revista 
de Economia Política, do qual se torna um dos patronos (ao lado de Caio 
Prado Jr. e Ignácio Rangel), aparece “Estado e Empresas Transnacionais 
na Industrialização Periférica”. Todos os seus demais trabalhos sobre o 
tema serão depois reunidos Transformação e Crise na Economia Mundial 
(1987b) e O Capitalismo Global(1998). 

Furtado, nos anos 70, volta a participar ativamente de reuniões inter-
nacionais através dos quais os países em desenvolvimento reclamavam 
“uma nova divisão internacional do trabalho”. O movimento, durante 
um certo tempo bem sucedido, mas, com a crise da dívida externa, e a 
onda neoliberal que toma conta de Washington e do mundo a partir do 
início dos anos 80, também aquele projeto não dava os frutos esperados. 
Começava, para a América Latina, a grande crise dos anos 80. E diante 
dela, a paixão de Celso Furtado volta com força, na forma de indignação. 
Seus livros Não à Recessão e ao Desemprego (1983) e Brasil: A Construção 
Interrompida (1992), são uma prova dessa indignação37. 

O retorno do exílio e a participação no governo Sarney, como Ministro 
da Cultura, não lhe permitem mudar os sentimentos de frustração e indig-
nação38. Mas em 1999, recuperada a estabilização, e quando há indicações 
de alguma retomada do desenvolvimento, a esperança lhe volta, embora 

36 In Furtado (1968).
37 No intervalo entre esses dois livros ele escreveu seus três notáveis livros auto-biográ-

ficos já mencionados: A Fantasia Organizada (1985), A Fantasia Desfeita(1987), e Ares 
do Mundo (1989).

38 Em 1984 Furtado publica uma coletânea de ensaios com o título Cultura e 
Desenvolvimento em Época de Crise, cujo tema central continua a crise da economia 
brasileira, mas que deve ter inspirado o Presidente José Sarney a convidá-lo para o 
Ministério da Cultura. Fui então seu colega de ministério, entre abril e dezembro de 
1987, quando ocupei o Ministério da Fazenda. Sua preocupação diante do fracasso 
do governo democrático em enfrentar a crise, pelo contrário, aprofundando-a, era 
enorme. Tão grande quanto seu sentimento de impotência diante dos fatos – situado 
que estava em um ministério que lhe permitiu me dar um apoio decisivo quando 
necessitei, mas que não lhe permitia mudar os rumos da economia brasileira. Afinal, 
minha passagem pelo governo foi breve, e também eu não consegui estabilizar a 
economia brasileira.
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se mantenha um forte crítico da política econômica do governo Cardoso. 
Em seu último livro até o momento em que escrevo este artigo, O Longo 
Amanhecer (1999), ele assinala de forma forte sua desilusão: “Em nenhum 
momento de nossa história foi tão grande a distância entre o que somos e 
o que esperávamos ser”. Volta a fazer a crítica da globalização, que, através 
do endividamento externo irresponsável levou o país à grande crise, mas 
observa que não é a própria globalização e seu descontrole, mas a forma 
pela qual nossas elites têm reagido a ela a responsável pela nossa incapa-
cidade de retomar o desenvolvimento, ao optar pela “adoção acrítica de 
uma política econômica que privilegia as empresas transnacionais, cuja 
racionalidade só pode ser captada no quadro de um sistema de forças que 
transcende os interesses específicos dos países que o integram”. Exemplo 
desta alienação é a proposta pela própria CEPAL, em fevereiro de 1999, 
de dolarização das economias latino-americanas, processo que, segundo a 
organização internacional, já estaria avançado39. 

Em sua curta intervenção em seminário realizado em São Paulo em 
sua homenagem, “Reflexões Sobre a Crise Brasileira” (2000), sua crítica 
não atinge apenas os governos, mas mais amplamente as elites brasileiras. 
Ele repudia especialmente as “explicações (para a quase-estagnação) que 
pretendem ignorar as responsabilidades morais das elites”. Observa, 
diante de palavras favoráveis à dolarização que então circulavam na im-
prensa (hoje provavelmente esquecidas diante da crise Argentina), que 
“se submergirmos à dolarização, estaremos regredindo ao estatuto se-
mi-colonial”. Mas, como em seu último livro, neste artigo vemos que a 
esperança afinal está de volta. No livro, no qual há uma seção cujo título 
é “Que Fazer?”, ele salienta a necessidade de reverter o processo de con-
centração de renda, de investir em capital humano, e, principalmente, 
de enfrentar o problema da globalização com o fortalecimento do Estado 
nacional, que é “o instrumento privilegiado para enfrentar os problemas 
estruturais”. Na breve intervenção ele volta a afirmar uma de suas teses 
centrais: a importância da criatividade política. “Somente a criatividade 
política impulsionada pela vontade coletiva poderá produzir a superação 
do impasse”40. 

39 Furtado (1999: 18, 23, 26).
40 Furtado (1999: 32-44; 2000: 4). Neste trabalho não me preocupei em desfazer precon-

ceitos em relação a Celso Furtado. Esta última citação, entretanto, me leva a advertir 
que não se deduza dela que Furtado seja um ‘estatizante’ – a pecha comum que a 
direita costuma atirar sobre quem defende a importância de um Estado reconstruído, 
com capacidade de promover o desenvolvimento econômico e político do país. 
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Dessa forma, continua a pensar o grande mestre. Nem sempre estou 
de acordo com ele, como em alguns momentos deste artigo devo ter dei-
xado transparecer, mas jamais deixo de admirá-lo. Celso Furtado foi um 
dos meus mestres, quando – muito jovem – me interessei pela economia. 
Ainda continuo a aprender com ele. Sua contribuição para a compre-
ensão do Brasil é sem par; sua análise do desenvolvimento e do subde-
senvolvimento, um marco do pensamento contemporâneo. Nesse texto, 
que não é um apanhado geral de sua obra, busquei apenas definir alguns 
pontos em relação ao autor, ao economista político: jamais Furtado fez 
compromissos em relação a sua independência de pensar; seu método 
foi sempre rigoroso e prioritariamente histórico-indutivo; ele nunca 
deixou de ver e pensar o Brasil e o seu Nordeste com paixão.
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